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Adopteer een
bloembak

‘“Adopteer een  
parkeerplek” zal vast 

ook wel aanslaan’
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Prachtige Carmina Burana Licht op groen voor 
SeniorenverenigingDe jaarlijkse grote productie van de stichting Classic Concerts hield voor dit jaar drie 

stukken in. Voor de pauze de Misa Criola en Navida Nuestra van Ariel Ramirez en na  
de pauze het meesterwerk van Carl Orff, de Carmina Burana. Het werd met recht en 
letterlijk het klapstuk van de dag in de Agatha kerk.

Het afdelingsbestuur van ANBO Zandvoort was afgelo-
pen dinsdag duidelijk verrast door de grote opkomst van 
zoveel enthousiaste leden in theater De Krocht. Tijdens 
de bijeenkomst konden de leden al hun vragen stellen 
over de afscheiding van de landelijke ANBO.  

door Nel Kerkman

In de laatste nieuwsbrief gaf 
het afdelingsbestuur van 
ANBO Zandvoort aan dat zij 
per eind 2012 de bestuurs-
functies unaniem zullen be-
eindigen. Zij kunnen zich niet 
vinden in de nieuwe richtlij-
nen van het landelijk bestuur. 
Vooral de plaatselijke belan-
genbehartiging die gewijzigd 
zal worden in een regionale 
belangenbehartiging vindt 
het bestuur onaanvaardbaar.

Toelichting genomen besluit
Met een hartelijk welkom 
opende voorzitter Fred 
Kroonsberg de bijeenkomst. 
Hij gaf aan voor de pauze 
het bestuursbesluit te wil-

door Joop van Nes jr.

Uitvoerenden waren het 
koor van de Christelijke 
Oratoriumvereniging van 
Haarlem dat begeleid werd 
door het beste begelei-
dingsorkest van Nederland, 
Sinfonia. Een geweldige 
prestatie heeft dirigent Harry 
Brasser neergezet. Het koor 
was geweldig en het orkest 
zelfs subliem. Wat een ge-
voel voor timing van beide 
partijen, werkelijk om van te 
genieten. 

De beide solisten aan de 
vleugels konden terugkijken 
op een zeer geslaagd concert. 

len verduidelijken en na de 
pauze alle vragen te zullen 
beantwoorden. Kroonsberg 
gaf in het kort een uiteenzet-
ting van de knelpunten tus-
sen de landelijke organisatie 
en de lokale afdelingen. Niet 
alleen Zandvoort maar ook 
andere afdelingen zijn het 
met de genomen maatrege-
len niet eens en kunnen zich 
er niet meer in vinden om van 
bovenaf geregeerd te worden. 
Inmiddels heeft de landelijke 
ANBO op 15 oktober naar de 
leden een brief verzonden 
waarin zij het standpunt van 
afdeling Zandvoort zeer be-
treuren. Ook deze brief kwam 
voor de pauze ter sprake.

Ook de sopraan Nienke Otten, 
wat een bereik heeft zij, en 
bas Pieter Hendriks, met een 
schitterende warme stem, 
konden oprecht spreken van 
een topprestatie. Wat minder 
kwam tenor Marten Smeding 
uit de verf. Vooral bij de Misa 
Creola kwam hij regelmatig 
volume te kort om zijn partij 
op te laten vallen.

De Carmina Burana blijft een 
prachtig verhaal apart. Veel 
Zandvoorters zullen zich de 
openlucht uitvoering in 2004 
nog goed kunnen herinneren. 
Nu stond er een koor en een 
orkest van naam en faam die 
er mochten zijn. Het soms 

De Carmina Burana in de bijna uitverkochte Agatha kerk

Van 29 oktober t/m 2 december wordt 
uw rolcontainer schoongemaakt! 

Kijk op pagina 22
Gemeente Zandvoort

bombastische maar ook vaak 
opvallend rustige en tedere 
meesterwerk van Orff kwam 
geweldig uit de verf. Terecht 
kregen de muzikanten na af-
loop een groot ovationeel ap-
plaus dat heel lang aanhield.

Opvallend was het dat de 
kerk, die uitermate geschikt is 
als concertzaal, niet helemaal 
vol was. Een kleine 300 kaar-
ten waren er verkocht en dat 
is, gezien de prijs (hetzelfde 
concert was in Haarlem € 8 
duurder) en de kwaliteit van 
het gebodene aan de lage 
kant. “Ik ben ook niet tevre-
den over de opkomst. Veel 
Zandvoorters hebben echt 
wat gemist. Zelfs het ge-
meentebestuur schitterde 
door afwezigheid en dat is 
spijtig”, aldus Peter Tromp, 
de voorzitter van de stichting 
Classic Concerts. Uw recen-
sent echter heeft met volle 
teugen genoten van dit bij-
zondere concert.

Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

Op 2 november a.s.
doen wij mee met de

Shopping 
Dinner Night

in de Haltestraat

SEA OPTIEK, 
zichtbaar beter!

De Mannetjes

Haltestraat 10 A/B 
Tel. 023-5713880
www.emotionby.nl

vervolg op pagina 9

Treggings 

€ 6,-   

2 voor 
€ 10,- 

03.00    02.00

Wintertijd 
28 oktober

Zin in een Helikoptervlucht?
 

= 
Zin in Zandvoort !

Dit kan op ZINDERENDE Zondag 4 november.
Boek nu bij VVV Zandvoort! (023-5717947)
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familieberichten

Iets te (ver)kopen?
Plaats een 
Zandkorrel

Zie pagina 16

023 -  571  57  07
Kijk ook eens op 
www.clubnautique.nl

waterstanden
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UITVAARTZORGCENTRUM ZANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR  Zandvoort.

Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Parklaan 36, 2011 KW  Haarlem.

Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
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Spotlight

MARION 
MEETS 
SARAH
Je vriendinnen, Marijke, Annette, Anita, Els, Jolanda, Gwen, 

Anja, Noor, Astrid, Sylvia, Destiny en Daisy. 
Wij komen vrijdag met je proosten!

Na een mooi en lang leven is overleden

 Nettie Spits 

   Amsterdam     Zandvoort
24 februari 1919             22 oktober 2012

  Jan Smit
  Greetje en Rob
  Coby
  Hans en Tiny
  Klein- en achterkleinkinderen

Nettie ligt in het uitvaartcentrum Tollensstraat 67, 
Zandvoort, waar jullie afscheid van haar kunnen ne-
men op zaterdag 27 oktober van 15.30 tot 16.15 uur.

De crematie zal plaats vinden op maandag 29 oktober 
om 14.00 uur, in crematorium Haarlem, Vergierdeweg 
273, Haarlem. Na afloop ontmoeten wij elkaar.

inloopspreekuur maandag- t/m vrijdagmiddag 13.00–14.00 uur | 
maandag-, woensdag-, en vrijdagavond 18.30-19.30 uur | verder  
volgens afspraak 023 571 58 47 | Drs. F. Kwakernaak, dierenarts | 
Lijsterstraat 7 | 2042 ch Zandvoort | dierenkliniekzandvoort.nl
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Teresa Mok en Jerry Kramer  
openen aanval op huurbeleid De Key

Het huurbeleid van woningcorporatie De Key blijft de ge-
moederen bezig houden. VVD-raadslid Jerry Kramer en Te-
resa Mok van APRZ hebben samen op persoonlijke titel een 
brief gestuurd naar De Key, naar aanleiding van een artikel 
in de Zandvoortse Courant over de schommelende huur-
prijzen. Zij vragen regiomanager Elenbaas om uitleg maar 
ook om het  huurprijzenbeleid aan te passen.

Volgens Jerry Kramer is De 
Key duurder dan andere wo-
ningcorporaties in de regio. 
Dat De Key is afgestapt van 
het EMM-beleid om 80% 
van de maximale huurprijs 
te rekenen op basis van het 
inmiddels ingevoerde pun-
tensysteem, is volgens beide 
briefschrijvers  slecht voor de 
doorstroming van beschikba-
re woningen. “De Key maakt 
hierdoor woningen onnodig 
duur en gooit op die manier 
de woningmarkt in het slot”, 
is de stellige overtuiging van 
Kramer. “Er zijn te weinig so-
ciale woningen beschikbaar 
voor ouderen, jongeren en 

alleenstaande ouders. Door 
de huurverhogingen op ba-
sis van het puntensysteem 
verdwijnen die huizen naar 
de vrije sector. En mensen 
met een inkomen tussen de 
€ 36.000 en € 40.000 per 
jaar vallen nu tussen de wal 
en het schip, want die ver-
dienen te veel voor een soci-
ale huurwoning en te weinig 
voor een vrije sectorhuis. En 
waarom moeten alleenstaan-
den voor hetzelfde huis € 100 
meer betalen? Wij vinden dat 
vele Zandvoorters door dit 
huurprijzenbeleid worden 
gedupeerd. Omdat De Key 
nu ook vrije sectorwoningen 

via een makelaar aanbiedt, 
krijg je de ongezonde situatie 
dat mensen uit bijvoorbeeld 
Maastricht wel voor een duur-
dere huurwoning in aanmer-
king komen en Zandvoorters 
zelf niet. Wij krijgen de indruk 
dat De Key alleen maar kijkt 
naar de centjes en niet naar 
het belang van de inwoners 
van Zandvoort”, zo stellen 
Kramer en Mok.

Tot nu toe heeft De Key nog 
niet gereageerd op de brief 
van Mok en Kramer. Mocht het 
antwoord onbevredigend zijn, 
dan overweegt Kramer moge-
lijk raadsvragen aan B&W te 
gaan stellen. Tenslotte heeft 
De Key de morele plicht iedere 
Zandvoorter die voor een so-
ciale woning in aanmerking 
komt, zo goed mogelijk te 
helpen. Kramer tot slot: “Nu 
bestaat de indruk dat De Key 
er meer op uit is voor zichzelf 
zoveel mogelijk geld binnen 
te halen.” 

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 25/10 - 31/10

Tinkerbell  het geheim van de vleugels - 3D  (NL)
DO-VR-ZA-ZO-WO om 13.30 uur 

Brammetje Baas (NL)
DO-VR-ZA-ZO-WO om 15.30 uur

De Verbouwing
DO t/m DI om 19.00 uur

The Bourne Legacy
DO t/m DI om 21.30 uur

Mon Pire Cauchemar
WO om 19.30 uur 

Skyfall 
WO om 21.45 uur (uitverkocht) 

MovieDinner arrangement weer te koop!
6 november Cinema Nostalgie
Vanaf 8 november: SINT & DIEGO

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

column

kan ik aankomende zondag 
een uur langer doorslapen. 
Ik ben en blijf nu eenmaal 
een slaapkop. Met genoegen 
zal ik straks de wekker een 
uur terug draaien. Bij het 
idee word ik al vrolijk. 

Vandaar dat ik, afgelopen 
maandagochtend, recht op 
in mijn bed zat. Rond acht 
uur werd ik met een luid ge-
beier wakker gemaakt. “Wat 
is er aan de hand”, vraag ik 
me half slapend af.  Om 
polshoogte te nemen stap 
ik mijn warme bed uit om 
de oorzaak van het lawaai 
te ontdekken. Het is mistig 
en ik zie geen dingen die mij 
verontrusten. “Als er oorlog 
is dan moet de sirene toch 
ook af gaan”, mopper ik en 
stap terug in bed. Pas later 
op de dag herinner ik me 
het klokgebeier en bel de 
buurvrouw op. Tenslotte is 
zij lid van de katholieke kerk. 
“Geen idee”, zegt ze, “mis-
schien is het een actie van 
de nieuwe pastoor? Hij heeft 
aangekondigd om 3 keer per 
week een vroege mis te gaan 
geven.” Nou het is goed dat 
ik het weet, dan kan ik me 
er alvast op voorbereiden! 
Alleen vraag ik me even af of 
de gelovigen door de week 
ook zonder klokkenspel rich-
ting kerk kunnen gaan. Op 
zondag ben ik na al die jaren 
wel gewend aan het gebim-
bam. 

Trouwens, het wordt een ge-
weldig weekend. Zaterdag-
avond is het de ‘Nacht van 
de Nacht’. Dan kan je, als er 
geen wolken zijn, de prach-
tige sterrenhemel bewonde-
ren. Ook Zandvoort doet er 
aan mee en draait de verlich-
ting uit bij het raadhuis en 
de Protestantse kerk. Bij de 
watertoren brandt al jaren 
geen verlichting meer dus 
die kan overgeslagen wor-
den. Tenslotte is zondag uit-
geroepen tot de Dag 
van de Stilte. Zouden 
de kerkklokken voor 
één keer…? Ik durf het 
bijna niet te vragen. N

el
 K

er
km

an

cartoon - Hans van Pelt

Evenementenagenda

✿ oktober ✿ november ✿ 
oktober 

27 Nacht van de Nacht - Een avond/nacht
zonder verlichting, om belang van de duisternis voor de 
gezondheid van mens en dier te benadrukken.

27 Open NK Garnalenpellen - Finale in café Oomstee, 
aanvang 17.00 uur

27 Museumpodium - Live klassiek met hoboïst Paloma 
de Beer en pianist Giel Smeets. Aanvang 15.00 uur

28 Rondje Dorp - Kroegentocht met spelletjes. Aanvang 
13.00 uur

NoVeMber

3  Nationale 50+ dag - Georganiseerd 
 door VVV Zandvoort. Tevens kick-off van de  
 ‘Neem je niets  voor en doe van alles’-week

3  NK Golfsurfen 2012 - Watersport 
 vereniging Zandvoort, 09.00-17.00 uur

3 t/m11 Kunstweek - Thema: Kunstoog. 
  Diverse kunstzinnige activiteiten

3 t/m11 ‘Neem je niets voor en doe van alles’ week  
  Diverse activiteiten, samengesteld door VVV Zandvoort

Volgens mij…
Juf Boutouta 40 jaar in het onderwijs

Vorige week werd juf Marianne Boutouta in de bloemetjes gezet omdat ze 40 jaar in het 
onderwijs werkzaam is. De exacte datum is eigenlijk in deze week maar omdat het nu 
herfstvakantie is, hadden haar collega’s het een week eerder gepland.

Totaal verrast was ze toen 
directeur Carla Went met 
een reusachtige taart en 
bos bloemen de leraren-
kamer binnenkwam. De 
aimabele juf begon na de 
kweekschool als 19-jarige 
een paar uur in de week op 
de Hannie Schaftschool. 

Vervolgens diende zich 
een school in Schiedam 
aan waar ze meer uren kon 
maken. Ondertussen had 
zij haar echtgenoot leren 
kennen en na het huwe-
lijk verhuisde het kersverse 
bruidspaar naar Parijs om 
daar 2 jaar te blijven. Weer 

 Juf Marianne Boutouta (r.) en directeur Carla Went

terug in Zandvoort kwam de 
Plesmanschool in zicht maar 
toen de Nicolaasschool zich 
meldde was ze direct ver-
kocht en daar geeft ze nu 
nog steeds les. Namens de 
Zandvoortse Courant van 
harte gefeliciteerd met dit 
mooie jubileum.

Kroegentocht met spelletjes
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Voor meer informatie en inschrijfformulieren: 
www.pluspuntzandvoort.nl  023. 57.40.330

De ouderenadviseur telefoon: 5719393
De ouderenadviseur informeert, adviseert en geeft u ondersteu-
ning, zodat u zo lang mogelijk zelfstandig in uw eigen huis kunt blij-
ven wonen. Doordat de ouderenadviseur goed op de hoogte is van 
de diverse mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg, welzijn en 
financiën, kan zij samen met u naar een passende oplossing zoeken.  
De ouderenadviseur is professioneel, onafhankelijk en heeft 
beroeps geheim. De ouderenadviseur kan u hierbij met raad en 
daad bijstaan.

Yogales voor (ex) kankerpatiënten 
Yoga helpt bij het tot rust komen en te ontspannen. Juist als je ziek 
bent (geweest) is het fijn om positief met je lichaam bezig te zijn. Er 
zijn yogamatten en kussens aanwezig. Wij adviseren u gemakkelijk 
zittende kleding te dragen tijdens de les.
10 lessen Kostprijs € 50,-
Vrijdag 09:30 – 10:30 uur 23 november t/m 21 december 

In de kerstvakantie is er geen les. Vrijdag 11 januari t/m 8 februari 

Kunst met 10! Met Tineke van 10 voor jezelf.

Kinderen en Kunst. Kunst maken is nooit goed of fout, alles mag. 
Goed voor kinderen om 2 uur geen regels te voelen. Elk kind 
wordt er blij van. 
Woensdag 14:00 - 16:00 uur  31 oktober t/m 14 november € 15,-

Kooking ouder en kind, gezonde kerstsnacks

Gezond koken en snacken met je kind! Samen genieten van be-
denken, bereiden en eten. Leer je kind hoe leuk en lekker gezond 
snacken kan zijn.
Donderdag 10:00 – 17:15 uur

Kooking 4 kids
Samen leren koken en samen eten
Donderdag 15:00 – 17:15 uur 17 januari t/m 7 februari

Typevaardigheid 
Als je 8 jaar bent of ouder is er de mogelijkheid om blind te leren 
typen volgens het tienvingersysteem. We maken gebruik van het 
programma TypeWorld. Je leert spelenderwijs blind typen met 10 
vingers! Het is de bedoeling dat de cursisten thuis 10 tot 15 minu-
ten per dg oefenen met behulp van het typeprogramma TypeWorld.
Donderdag 15:30 – 16:45 uur 31 januari t/m 25 april

Workshop Tarot voor Beginners 

Bij de Tarot gaat het om de bewustwording van het onbewuste. 
Ieder mens heeft momenten dat hij persoonlijke vragen heeft, maar 
niet bij de antwoorden kan komen. Het antwoord zit in je, maar je 
kunt er even niet bij. De Tarot is een beproefd hulpmiddel om die 
antwoorden te vinden. Gelieve uw eigen spel mee te nemen zodat 
u thuis ook kunt oefenen.
Dinsdag 19:00 – 21:30 uur 13 & 20 november

PowerPoint 
PowerPoint is het toonaangevende programma op het gebied van 
presenteren: zowel op zakelijk gebied als in de privésfeer. Zo kunt u 
aan uw vakantiefoto's, zakelijke presentatie, verjaardag enz. een spe-
ciaal tintje geven. Het verfraaien met animaties en speciale effecten 
is overweldigend en u kunt kiezen uit een groot aantal sjablonen.
Dinsdag 19:30 - 21:30 uur 30 oktober t/m 27 november

burgerlijke stand
13 oktober - 19 oktober 2012

Geboren:
Kensi Noa, dochter van: Ottho, Michiel en: Schmitz, Nina 
Jessica.
Estelle Tess, dochter van: Paap, Erwin en: Koning, Mireille.

Gehuwd:
Moerkerk, Jesse Emiel en: de Groot, Eline Mirjam.

Overleden:
Draijer, Albertus, oud 74 jaar.
Jongejan geb. Smith, Annelies, oud 57 jaar.

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur dr. T.G. van der Linden
www.kerkzandvoort.nl

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur pastor D. Duijves en dr. T.G. van der Linden
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur pastoor M. Wagemaker en diaken J. Belt

Evangelische Gemeente"Huis van Gebed Zandvoort" 
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B • www.gebedzandvoort.nl

kerkdiensten - a.s. zondag 

www.zandvoortsecourant.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Bakkerstraat 2c, 2042 HK Zandvoort 
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl

advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 - 144 82 685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl

Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40, Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06 - 113 91 478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.

Oplage: 9.250 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

colofon

Aanbieding:
Een heerlijke bananen soes 

van € 1,95 voor € 1,70 
Uw banketbakker van Zandvoort

Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom 

La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos 
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière

Specialist voor al uw bloemwerken.

Zin in bloemen?
P.S. Let op onze aanbiedingen!

Vischloopers menu
Al 3 jaar een groot succes

Iedere woensdag vanaf 17.00 uur:

Heerlijke vis, met friet & sla 
€ 6,95

Grand Café Hotel Restaurant XL
Kerkplein 8 | Tel. 5712252 | 06-53344660 
grandcafe.xl.zandvoort@gmail.com
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Adopteer een openbare bloembak
De gemeente is al begonnen met het naar binnen halen 
van de bloembakken, die her en der in het dorp staan.  
Vanwege de bezuinigingen zullen er volgend jaar veel  
minder bloembakken op straat gezet worden. Bewoners 
kunnen echter meehelpen om Zandvoort ook volgend  
jaar toch weer ‘fleurrijk’ te krijgen door een bloembak te 
‘adopteren’. 

De gemeente zoekt, zoals 
bekend, naar mogelijkhe-
den om te bezuinigen. Een 
van de mogelijkheden, die 
geen langdurige consequen-
ties heeft op bijvoorbeeld de 
groenvoorzieningen, is het 
bezuinigen op de bloem-
bakken. De bakken aan de 
Hogeweg waren gehuurd en 
zullen dus verdwijnen. Maar 
de ‘geraniumtorens’ zijn ei-
gendom van de gemeente 
en worden weer opgekweekt 
en teruggeplaatst. Ook de 
bloembakken met vaste 
struiken, of bloembakken 
die niet verplaatst kunnen 
worden, blijven voorlopig 
gehandhaafd. 

Bloembak adoptie 
Van de bloembakken die 

de gemeente jaarlijks vult 
met zomerbloemen zal een 
gedeelte niet terug komen. 
Deze bloembakken kunnen 
nu, onder voorwaarden, be-
schikbaar gesteld worden 
aan de bewoners. Na uw 
melding krijgt u bericht dat 
de bloembak drie zomers bij 
u voor de deur blijft staan 
en belooft u de bak met ei-
gen planten te beplanten en 
goed voor de bloembak te 
zorgen. Na deze tijd wordt 
er geëvalueerd en beoor-
deeld of de uitgifte van de 
geadopteerde bloembak-
ken wordt gehandhaafd. 
Belangstellenden voor een 
bloembakadoptie kunnen 
dit kenbaar maken via de 
gemeentelijke meldlijn (023-
5740200).

In geval van nood 
De gezamenlijke veilig-
heidsdiensten komen 
steeds vaker een probleem 
tegen. Bij ongevallen blij-
ken slachtoffers heel vaak 
een nog werkende GSM-
telefoon bij zich te heb-
ben maar kunnen ze geen 
direct nummer vinden van 
een contactpersoon. Om 
dit probleem te ondervan-
gen wordt voorgesteld om 
een bepaald code aan te 
maken: de ICE-code. De af-
korting staat voor In Case 
of Emergency (in geval 
van nood) en is een inter-
nationaal erkende code. 
Achter de code zet u het 
telefoonnummer van de 
contactpersoon waardoor 
die eerder bereikt kan wor-
den. Mochten er meerdere 
personen zijn, dan kunt u 
de code simpel aanpas-
sen door bijvoorbeeld ICE1 
of ICE2 of ICE3. Het kost u 
niets, behalve een beetje 
tijd, en het helpt de politie, 
brandweer, ambulanceme-
dewerkers en artsen, heel 
veel op momenten dat het 
erop aan komt.

Over en uit 

Het strandseizoen is bijna 
voorbij voor de seizoensge-
bonden strandpaviljoens. Er 
zijn al veel paviljoens naar 
de winterstalling gebracht. 
Zo te zien aan de half afge-
brande catamaran op het 
strand had kennelijk een 
zeiler geen zin meer om 
zijn boot naar de berging 
te brengen. Of is hier sprake 
van vandalisme? Het ziet er 
in elk geval erg triest uit!

Filmopname

In opdracht van VVV Neder-
land en in samenwerking 
met VVV Zandvoort zijn af-
gelopen zaterdag filmopna-
mes gemaakt in het oude 
gedeelte van Zandvoort en 
in het Juttersmu-ZEE-um. 
De film wordt straks ge-
bruikt om de vernieuwde 
landelijke VVV website, 
waar ook Zandvoort in 
voorkomt, te promoten. De 
filmploeg van Veldkamp 
Produkties en de figuranten 
waren aangenaam verrast 
over de kleinschaligheid van 
de dorpskern en het gezel-
lige aanbod met nieuwe 
attracties in het Juttersmu-
ZEE-um. Tussen de bedrij-
ven door werd er nog een 
hele grote krab door een 
visser binnengebracht die 
direct een plaatsje kreeg in 
één van de zeeaquaria.

Cinema Nostalgie
Elke eerste dinsdag van 
de maand opent Cinema 
Nostalgie haar deuren. Op 
6 november wordt de film 
‘Le Gendarme de Saint 
Tropez’ uit 1964 vertoond 
met in de hoofdrollen Louis 
de Funès, Geneviève Grad 
en Jean Lefebvre. Ontvangst 
met koffie, thee en cake 
vanaf 13.00 uur. De film be-
gint om 13.30 uur. Kosten:  
€ 7 inclusief Belbus, film, kof-
fie/thee en toeslag. Zonder 
belbus: € 6. Wilt u gebruik 
maken van de Belbus, bel 
dan naar Pluspunt tel. 
5717373. Losse kaarten (zon-
der Belbus) zijn op de dag 
zelf te koop bij de kassa 
van Circus Zandvoort. Zoals 
altijd zijn Ko en Joke Luijkx 
behulpzaam bij de instap in 
de lift en/of naar de stoel.

De gemeente Zandvoort wil voorkomen dat bewoners overlast on-
dervinden van overhangend groen uit de tuin van particulieren. 
De bomen en struiken in tuinen langs de openbare weg zijn op 
diverse plaatsen soms erg uitgegroeid. Op zich kan dat een fraai 
beeld geven. In sommige gevallen is dit hinderlijk voor mensen die 
er passeren of leidt het tot onveilige verkeerssituaties. Kijk eens in 
uw eigen tuin of de beplanting overlast veroorzaakt? Wij rekenen 
graag op uw medewerking. 

Samen houden we ZANDVOORT SCHOON!? en groen…

Gemeente Zandvoort

ZANDVOORT SCHOON!? 
en weelderig groen…

Zeereis door de tropen 
In de Agatha kerk organiseert 
Pluspunt elke woensdag 
tussen 10.00 en 12.00 uur 
het Inlooppunt. Hier kunt u 
elkaar ontmoeten en geza-
menlijk koffie drinken. Ook 
komen er af ten toe speciale 
korte lezingen of diapresen-
taties aan bod. Jaap Bouma 
zal verschillende ochten-
den een presentatie komen 
geven. Komende woens-
dag 31 oktober zal Jaap zijn 
1ste diapresentatie geven: 
“Zeereis door de tropen”. 
Jaap ging 60 jaar geleden 
als jong koopvaardij-officier 
van Rotterdam naar voorma-
lig Nederlands-Oost-Indie. U 
bent van harte welkom, de 
toegang is gratis.

AWD en social media 

Afgelopen zaterdag lan-
ceerde de beheerder van 
de Amsterdamse Water-
leidingduinen een nieuwe 
interactieve website voor 
het gebied. De eerste herfst-
foto's van bijvoorbeeld de 
damhertbronst zijn al door 
enthousiaste bezoekers ge-
plaatst. De site is een social 
media-platform; een inte-
gratie van Facebook, Twitter 
en Google Maps. Bezoekers 
kunnen hun foto's of film-
pjes direct uploaden en met 
elkaar delen. Ook boswach-
ters, schaapherders en vrij-
willigers plaatsen hier hun 
informatie. Met een geïnte-
greerde kaart en 360° beeld 
is het nu makkelijk om te 
zien waar je mooie herten 
kunt spotten of juist de rus-
tige plekken kunt vinden om 
te wandelen. 

Groenarme buurten
Met name in buurten met 
veel woningen per hec-
tare is particulier groen bij 
de voordeur een welkome 
aanvulling die bijdraagt 
aan de groenbeleving van 
de burgers. Bewoners van 
met name de Stationsbuurt, 
de buurt ten noorden 
van het busstation, de 
Letterkundigenbuurt, het 
Centrum en Hogeweg-
Haarlemmerstraat worden 
uitgenodigd om een bloem-
bak te adopteren. Indien 
de openbare ruimte voor 
het huis voldoende groot 
en geschikt is, dan kan de 
wens om een gemeentelijke 
bloembak te krijgen worden 
ingewilligd.

Voorkom overlast 
Een groenrijke straat kan 
echter ook leiden tot proble-
men. Soms is het resultaat: 
versmalde stoepen, kapotte 
bloembakken, verwijderde 
tegels voor beplanting, het 
niet onderhouden van de 
beplanting of het plaat-
sen van particuliere hekjes. 
Dit draagt niet bij aan een 
fraaie groenbeleving maar 
leidt tot onverzorgde open-
bare ruimten en soms zelfs 
tot gevaarlijke situaties voor 
het verkeer. 

In veel gevallen kan particu-
lier beheer van bloembak-
ken een prima oplossing 
zijn voor een groene buurt. 
Helpt u dus Zandvoort 
groen te houden, ondanks 
de noodzakelijke bezuini-
gingen. 

De bloembakken verzameld bij de remise
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ZANDVOORTSE KROEGENTOCHT
2012

DIT JAAR STARTEN RUIM 170 DEELNEMERS UIT DE
GEZELLIGSTE CAFE’S VAN ZANDVOORT

  OOMSTEE    DE SCHARREL    

  DE LAMSTRAEL    LAUREL & HARDY    

  FIER    SAM SAM    KLIKSPAAN    

  KOPER    BUITENSPEL    YANKS    
WIJ WENSEN ALLE DEELNEMERS EEN GEZELLIGE DAG!

AANVANG 13.00 UUR    
ALLEEN BOVEN 18 JAAR

Vraag nu al de ZandvoortPas 2013 aan! 
zie pagina 122013

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën 

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden 

Reparatie en onderhoud van alle merken

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

KOOPRUIL
Ruim en vrijstaand herenhuis aan de  
Prins Mauritshof 4 in Steenwijk.
De woning is gelegen in de directe  
omgeving van NS Station, Medisch  
Centrum en slechts 5 minuten van  
het centrum. Giethoorn op ca 4 km  
afstand, Meppel ca 11 km
Vraagprijs € 274.000,-
Ruilen tegen ruime flat in Zandvoort 
in een vergelijkbare prijsklasse.
Details m.b.t. deze woning vindt u via  
de onderstaande link.
Http://www.funda.nl/koop/steenwijk/ 
huis-47870937-prins-mauritshof-4/
Contactgegevens: J. Meijer
tel# 0521852161, mob#. 0644952778

Shopping

Dinner Night

2 november

Vrijdagavond 2 november
van 17.00  tot 22.00 uur

Winkeliers in en rondom Jupiter Plaza
in de Haltestraat

De bedrijven bieden u deze avond diverse,
lekkere, leuke, lieve, mooie, smakelijke en  

verrassende aanbiedingen en acties

Houd dus deze avond vrij en kom ook langs!!!

Volgende week meer info...
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de website in de meest actu-
ele informatie over circa 400 
producten en diensten voor 
inwoners en ondernemers. 
Om direct bij de gewenste 
informatie te komen is de 
website op verschillende 
manieren te raadplegen. Zo 
is er een indeling gemaakt 
in de doelgroepen: Inwoner, 
Bezoeker, Ondernemer en 
Bestuur. Deze doelgroepen 
hebben allemaal een eigen 
overzichtspagina met de be-
langrijkste informatie. 

Verantwoordelijk wethou-
der Andor Sandbergen: “Dit 
is een goede basis voor een 
succesvolle elektronische 
dienstverlening richting de 
inwoners, ondernemers en 
bezoekers van Zandvoort. 
De digitale gemeente komt 
er aan en de website is de 
eerste grote stap om dit te 
bewerkstelligen.”

Een van oorsprong echt familiebedrijf. Dat kan met recht 
gezegd worden over Loodgietersbedrijf Spolders. Dennis 
Spolders (39) zwaait sinds twee jaar alleen, als enige eige-
naar, de scepter. Maar met trots vertelt hij hoe het bedrijf 
oorspronkelijk is gestart.

“In 1945 zijn mijn opa en zijn 
broer met een bakfiets en wat 
gereedschap begonnen met 
het uitvoeren van diverse dak-
en loodgieterswerkzaamhe-
den. In 1963 traden mijn vader 
en zijn twee broers ook toe tot 
het bedrijf, dat oorspronkelijk 
vanuit de Wilhelminaweg 
en een paar gehuurde ga-
rageboxen werd gedreven. 
Na 15 jaar samenwerking is 
Spolders Loodgietersbedrijf 
opgesplitst in twee onderne-
mingen”, vertelt Dennis.

Zijn bedrijf werkt voor 90% 
in het dorp, onder andere 
ook voor de gemeente, wo-
ningbouwvereniging De Key 
en Woonzorg Nederland. Daar 
zitten grote klussen bij, zoals 
een renovatie van 30 appar-
tementen en in 2011 zijn in de 
Jan van Galenstraat de daar 
liggende 30 garages door ons 
voorzien van nieuwe dakbe-
dekking. “Deze garages liggen 
namelijk onder de riolering 

Loodgietersbedrijf Spolders BV

en nadat eerst het ‘duinstru-
weel’ verwijderd was, zijn er 
tevens ‘infiltratiekoffers’ aan-
gebracht om het hemelwater 
op te vangen en weg te laten 
lopen. Een gigantisch karwei. 
Daarnaast is het elektronisch 
signaleren van wateroverlast 
onder meer toegepast in ons 
gemeentehuis en eveneens 
in het gemeentehuis van 
Grootebroek”, vertelt hij.

Naast de vele reguliere dien-
sten die Spolders u kan bie-
den, zoals het aanleggen van 
leidingen voor gas en water, 
het ontstoppen van riolerin-
gen en hemelwaterafvoeren, 
dakwerken, aanleggen en on-
derhoud van Cv-installaties, 
loopt het bedrijf zeer zeker 
voorop op het gebied van 
technologische en innova-
tieve ontwikkelingen. Zo is 
het bedrijf vergevorderd met 
het legionellabeheer. Zoals 
bekend mag zijn veroorzaakt 
de legionellabacterie de be-

door Erna Meijer

ruchte en zelfs in sommige 
gevallen dodelijke vetera-
nenziekte. Spolders heeft 
zowel bij de veertig douches 
van SV Zandvoort als bij de 
Zandvoortsche Hockeyclub 
een systeem aangelegd, 
waardoor automatisch deze 
douches met water van meer 
dan 60°C. om beurten mini-
maal gedurende 20 minuten 
één keer per week worden 
gespuid. En dat zowel in de 
zomer als in de winter. Dennis 
geeft dan ook terecht trots 
aan dat Spolders in Noord-
Holland als eerste deze elek-
tronisch gestuurde douches 
heeft geïnstalleerd. 

Sinds maart 2011 is het bedrijf 
voorzien van 16 zonnepane-
len op het dak, die tezamen 
zorgen voor een reductie 
van 1/3 van de jaarlijks ge-
bruikte energie. Ook hiervoor 
kunt u dus bij hen terecht. 
Daarnaast is Spolders gespe-
cialiseerd in allerlei medische 
aanpassingen, en niet alleen 
voor douchestoelen en hand-
grepen. De elektrotechnische 
en commerciële achtergrond 
van Dennis is ook te merken 
bij de computer gestuurde 
administratie: zo hoeven zijn 
drie medewerkers geen werk-
bonnen meer in te vullen, om-
dat alle opdrachten en afwer-
king nu via hun I-pad lopen. 
Hij streeft ernaar om bijvoor-
beeld ook de facturen aan 
particulieren via de e-mail te 
gaan versturen. Zijn website, 
die hij zelf bijhoudt, getuigt 
van zijn kennis op dit gebied. 
Zo kunt u via www.spolders.
nl een afspraak maken en zijn 
ook bestellingen middels de 
webwinkel mogelijk.

Loodgietersbedrijf Spolders 
BV, Curiestraat 2G, tel. 5712630. 

MovieDinner terug van weggeweest
Vanaf deze week is het MovieDinner arrangement weer terug van weggeweest en  
bovenal vernieuwd. Het arrangement bestaat uit een drie-gangen diner bij Grand  
Café Neuf óf bij Grand Café XL en toegang tot de bioscoop van Circus Zandvoort. 

Het MovieDinner Menu is 
speciaal samengesteld door 
beide restaurants en bevat 
meerdere heerlijke keu-

zes. De bioscoop van Circus 
Zandvoort vertoont dage-
lijks de nieuwste films en 
het diner kan op alle dagen 

geboekt worden. Dit arran-
gement voor een compleet 
avondje uit is te koop voor  
€ 24 bij Circus Zandvoort.

Inschrijving 6e Circuit Run geopend

Nieuwe website voor gemeente Zandvoort

Op 24 maart komend jaar vindt de 6e editie van de Runner’s 
World Zandvoort Circuit Run plaats. De inschrijving voor het 
spectaculaire hardloopevenement is vanaf heden geopend. 
Er kan gekozen worden uit de hoofdafstand 12 km, de Ladies 
Circuit Run 5 km, Men’s Circuit Run 5 km en diverse afstan-
den voor de jeugd. 

De gemeente Zandvoort gaat komende maandag 29 oktober 
online met een nieuwe website. De verbeterde gemeente-
lijke website is gemakkelijk toegankelijk, heeft een logi-
sche indeling, één loket waar alle producten en diensten 
van de gemeente in staan, maar bovenal heeft de nieuwe 
website een frisse uitstraling gekregen. 

Deelnemers aan de Runner’s 
World Zandvoort Circuit 
Run kunnen dit jaar geld 
doneren aan Stichting ALS 
Nederland, het goede doel 
dat de komende editie in sa-
menwerking met Rotaryclub 
Zandvoort aan het evene-
ment van organisator Le 
Champion is verbonden. 

Bijna 12.000 deelnemers, 
waarvan ruim 400 inwo-
ners van Zandvoort, deden 
vorig jaar mee aan het eerste 

Het doel van de nieuwe web-
site is om burgers en onder-
nemers beter van dienst te 
zijn. Alle belangrijke gemeen-
telijke informatie is 24 uur 
per dag beschikbaar in het 
nieuwe ‘digitale gemeente-

lustrum van de Zandvoort 
Circuit Run. Naast de nieuwe 
parcoursrecords bij de man-
nen en de vrouwen op de 12 
km, zorgde de combinatie 
van het mooie weer, het af-
wisselende parcours, de en-
thousiaste deelnemers, de 
vele supporters en de diverse 
festiviteiten in het dorp voor 
een waar jubileumfeest.   

Uiteraard is er voor bedrijven 
ook weer de mogelijkheid 
deel te nemen. De Business 

huis’ via www.zandvoort.nl.

Ten opzichte van de vorige 
website is er veel vernieuwd: 
een betere zoekmachine en 
een duidelijke navigatie-
structuur. Bovendien voorziet 

Run 12 & 5 km staan op het 
programma. Bedrijven krij-
gen diverse extra’s; zo star-
ten zij in een bevoorrecht 
startvak en wordt het team 
voor de start op de foto ge-
zet. Een ideaal evenement 
om samen met collega’s 
een sportieve dag uit te zijn. 
Vorig jaar verschenen bijna 
2.000 businesslopers aan de 
start. 

Voor de jonge kinderen is 
er de Kids Circuit Run over 
0,9 en 2,5 km en scholieren 
kunnen deelnemen aan het 
Scholenkampioenschap over 
4,2 km. Beide groepen blijven 
op het circuit en ervaren 
meedoen als spectaculair. 

Inschrijven voor de Runner’s 
World Zandvoort Circuit Run 
2013 kan via www.rwcircuit-
run.nl. Het gehele weekend 
van 23 en 24 maart 2013 staat 
in het teken van sportiviteit. 
Op zaterdag staat de derde 
editie van de wandeltocht 
‘de 30 van Zandvoort’ ge-
pland. Inschrijven daarvoor 
is mogelijk vanaf 1 november. 
Kijk voor meer informatie op 
www.30vanzandvoort.nl.

De CircuitRun in 2012 | Foto: archief Chris Schotanus
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Raadhuisplein 14 - Zandvoort
T. 023- 573 64 34

Actie vanaf 
donderdag 25 oktober
t/m zondag 28 oktober

 Oat bran, familie recept fijn volkoren € 1,95
 5 grote krentenbollen, rijkelijk gevuld € 1,95

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

APK 

Gemeente Zandvoort

  (Stemmen kan tot uiterlijk 6 november a.s.)

Ondernemer van het jaar 2012 
Stem op de ondernemer die volgens u in 2012 het meeste LEF toont! 

Stuur een mail met de naam van het bedrijf naar ovhj@zandvoortsecourant.nl

            Architect 
         REMO DE BIASE Architecten 
         Hogeweg 30 
         2042 GH  ZANDVOORT 
         T: 023-571 41 65 
         F: 023-573 59 51 
         www.debiase.nl 

Projectontwikkelaar 
VOF Cocarde 
Hogeweg 30 
2042 GH  ZANDVOORT 
T: 023-571 41 65 
F: 023-573 59 51 
www.residence-pandora.nl 

Makelaar 
Greeven makelaardij 
Tel. 023-5739234 
www.greevenmakelaardij.nl 
 

ZANDVOORT - POSTSTRAAT 11 

8 riante appartementen  
& 1 penthouse 

 
 
 

Nog enkele appartementen te koop! 

 
  

 

Residence Pandora 
 

• Appartementen met 2 of 3 slaapkamers 
• Bruto woonoppervlakte vanaf 114 tot 149 m²  
• Terras vanaf 12 m² 
• Privéparkeerplaatsen in beveiligde parkeerkelder 
• Appartementencomplex voorzien van lift 
• en videofooninstallatie 
• Luxe afwerking, gebruik van duurzame materialen 
• Koopsommen vanaf € 395.000,- v.o.n.- 

Voor informatie en/of bezichtiging :  
VoF Cocarde : tel. 023-5714165 
www.residence-pandora.nl 

OUD HOLLANDSE KEUKEN
€ 8,50Pannenkoeken vanaf € 4,95

Poffertjes € 3,95
Stamppot € 4,25 500 gr
OUD HOLLANDS DAG MENU € 8,50
Gekookte aardappelen, Hollandse groenten
Sudderlapjes, gehaktbal, speklapjes, kip.
In restaurant of thuisbezorgd
Bereikbaar dinsdag t/m zondag van 12:00 tot 20:00 uur

Bel 023-5712800
Toko Bintang Catering - Haltestraat 34 - 2042 LN Zandvoort
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Pastoor Matthieu Wagemaker krijgt een bloemenhulde

Rondje Dorp (archieffoto)

Pastoor Wagemaker geïnstalleerd Zondag 7e keer Rondje Dorp
Vorige week vrijdag is pastoor Matthieu Wagemaker  
officieel geïnstalleerd als pastoor van de parochies van 
Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout en Zandvoort. Dat 
gebeurde door deken Cassee in de parochiekerk van Onze 
Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Overveen tijdens een 
dienst die bol stond van de symboliek.

Komende zondag is het weer tijd voor de jaarlijkse ‘kroe-
gentocht’ Rondje Dorp. Het is alweer de zevende keer dat 
Rondje Dorp georganiseerd wordt. Maar liefst 10 teams, 
met in totaal circa 170 deelnemers, doen er mee aan deze 
meer ludieke tocht dan echte kroegentocht. De gezelligste 
cafés uit Zandvoort doen ook dit keer weer mee.

Een goed gevulde kerk was 
er getuige van dat de diverse 
vicevoorzitters van de vier 
kerkbesturen, de pastoor is 
de voorzitter, geschenken 
gaven aan Wagemaker waar-
mee zij duidelijk maakten 

Het is de bedoeling dat ie-
der team vanuit zijn eigen 
stamcafé een ronde door 
het dorp gaat maken en 
bij iedere deelnemende 
horecagelegenheid een be-
paalde opdracht uitvoert. 
En die opdrachten kunnen 
zeer divers zijn, zoals uit de 
voorgaande edities blijkt. 
Het is een echt kolderieke 
aangelegenheid, zeker ook 
leuk voor de cafébezoekers 
die liever toekijken dan 
meedoen. De deelnemers 
overigens worden door de 
etablissementen zeer gast-
vrij ontvangen en worden 

De vragen na de pauze gingen 
vooral over hoe de toekomst 
van de nieuwe seniorenver-
eniging er uit zou gaan zien. 
Worden de huidige activitei-
ten voortgezet en  blijft de 
spaaractie Vomar ter onder-
steuning van het koor? De ac-
tiviteiten blijven zoals ze zijn 
en de spaaractie is geen be-
stuurszaak maar blijft gewoon 
bestaan. Vooral de collectieve 
ziektekostenverzekering was 
een prangende vraag. Truus 
van der Voort gaf aan, omdat 
niet alle verzekeringen het-
zelfde zijn, haar daarover te-
lefonisch te benaderen. Voor 
een energievoorziening heb je 
echt de ANBO niet nodig en 
de belastinghulp wordt straks 

Dit bestemmingsplan is 
hoog nodig aan herziening 
toe omdat het al meer dan 
45 jaar (!), deelbestemmings-
plan Noorderduinweg stamt 
uit 1966, niet opnieuw is 
vastgesteld. De wet op de 
Ruimtelijke Ordening van 
2008 schrijft voor dat be-
stemmingsplannen ten 
hoogste 10 jaar oud mogen 
zijn. Op dit moment zijn er 
bedrijven in het gebied die 
volgens het huidige bestem-
mingsplan in de milieucate-
gorie II, de maximale cate-
gorie in het gebied, vallen 
maar bij herijking, door mi-
lieutechnische aanpassin-
gen, in categorie I (de licht-
ste categorie) terecht gaan 
komen. De laatste ijking 

dat hij aanvaard werd als de 
nieuwe pastoor en admini-
strator. Hieraan vooraf werd 
de brief van bisschop Punt 
van het bisdom Haarlem/
Amsterdam voorgelezen 
waarin hij aan Wagemaker 

met hapjes en ander lekkers 
onthaald. 

Oorspronkelijk was deze edi-
tie op een eerdere datum ge-
pland maar door allerlei om-
standigheden is de datum 
verplaatst naar komende 
zondag, 28 oktober. U kunt 
de diverse teams volgen bij 
de volgende cafés: Oomstee, 
De Scharrel, De Lamstrael, 
Laurel & Hardy, Fier, Sam 
Sam, De Klikspaan, Koper, 
Buitenspel en de Yanks. Een 
prima gelegenheid dus om 
eens een andere uitgaans-
gelegenheid te bezoeken.

ook bij de seniorenvereniging 
voortgezet. Twee van de drie 
sprekers, Klaasje Armbrust en 
erelid Take Huberts, spraken 
lovend over de beslissing van 
het huidige bestuur. Annelies 
van Kooten was te spreken 
over de plaatselijke activitei-
ten maar zou bij beëindiging 
de landelijke belangenbehar-
tiging gaan missen. In zijn 
slotwoord gaf Kroonsberg aan 
dat in de toekomst zowel de 
lokale als de landelijke belan-
genbehartiging in de nieuw 
te vormen vereniging centraal 
blijft. Met een staande ovatie 
voor het bestuur en de vrijwil-
ligers werd de bijeenkomst 
met een gezellig samenzijn 
afgerond. 

is van circa 5 jaar geleden. 
Bepaalde gewenste ontwik-
kelingen zijn hierdoor niet 
mogelijk kortweg omdat er 
geen vergunning aan kan 
worden gegeven. De meest 
gewenste ontwikkelingen 
van de eigenaren in het ge-
bied zijn het bouwen van 
dienstwoningen, veelal bo-
ven het bedrijf.

Vooral insprekers Patrick 
Berg en Han Cohen maak-
ten grote bezwaren tegen 
de nieuwe plannen. Berg wil 
in ieder geval een dienstwo-
ning bouwen maar heeft 
vooralsnog nul op rekest ge-
kregen en zal waarschijnlijk 
naar de rechter stappen. Hij 
is een belanghebbende die 

vraagt om deze positie te 
gaan bekleden. Ook de of-
ficiële brief van aanstelling 
werd voorgelezen. De gezan-
gen tijdens de mis werden 
door een koor van de vier 
parochies gezongen. Aan 
het einde van de dienst ging 
Wagemaker met zijn ouders 
nog in gebed bij het Maria-
altaar voordat hij met een 
geestige en geestelijke toe-
spraak de kerkgangers toe-
sprak en zichzelf voorstelde. 
Pastoor Wagemaker gaat in 
de pastorie van Zandvoort 
wonen.

Afrikaanse bisschop
Direct een dag later was 
Wagemaker gastheer van 
de Afrikaanse bisschop mgr. 
Simon Ntamwana van het 
bisdom Gitea in Burundi. 
Een eervol bezoek voor de 
nieuwe pastoor. Burundi be-
hoort tot een van de minst 
ontwikkelde landen in de 

hoogst waarschijnlijk een 
lagere milieucategorie bij 
herijking door Milieudienst 
IJmond zal gaan krijgen. 
Omdat er geen bouwvergun-
ning werd afgegeven, is de 
zaak voor de hoorcommis-
sie geweest maar die heeft 
nog geen uitspraak gedaan. 
Mocht die uitspraak eventu-
eel negatief zijn, dan zal de 
ondernemer een zaak bij de 
rechter aanspannen. “Mijn 
bedrijf behoort eigenlijk tot 
categorie één, maar volgens 
de milieudienst val ik in ca-
tegorie twee. Ik begrijp dit 
niet”, zegt Berg. Cohen is ook 
boos en is van mening dat de 
burger misleid wordt: “Er is in 
dit bestemmingsplan al ja-
ren sprake van een zwalkend 
beleid door het gemeentebe-
stuur. En dan hebben we ook 
nog ambtenaren die hun ei-
gen hobby’s botvieren op dit 
nieuwe bestemmingsplan. 
De burger wordt misleid!” 
In haar antwoord dient ver-
antwoordelijke wethouder 
Belinda Göransson Cohen 
van repliek: “Tegen inspreker 

wereld. Mgr. Ntamwana was 
de gast van Wagemaker sa-
men met de hulpbisschop 
en enkele anderen. Het bis-
dom Haarlem/Amsterdam 
onderhoudt een vriend-
schaps- en supportrelatie 
met zijn bisdom. De bis-
schop is in Nederland om 
de vriendschapsbanden te 
onderstrepen en om hulp 
voor de inwoners van het 
door oorlog verwoeste land 
te zoeken. “Wij hebben nu 
vrede maar dat is wel anders 
geweest. Ik zoek nu hulp om 
de vroegere tegenstanders 
in vrede met elkaar te laten 
leven. Wij willen dat doen 
door bananenplantages aan 
te leggen en te zorgen dat de 
bananen door de zogenoem-
de fair trade voor genoeg in-
komsten voor de bewoners 
van Burundi kunnen zorg-
dragen. Daar is buitenlandse 
hulp hard bij nodig”, vertelde 
de zeer aimabele bisschop.

Cohen wil ik zeggen dat het 
niet zo is dat we ambtena-
ren hun hobby’s laten bot-
vieren. Mocht u dit vinden, 
dan moet u mij daar op aan-
spreken.”

Göransson kreeg vanuit de 
raad veel suggesties waar-
mee ze aan de slag kan. 
Allereerst is er een duide-
lijke behoefte om te komen 
tot een deugdelijk inventari-
satie; is een bepaald bedrijf 
wel legaal dan wel illegaal 
en wat voor soort bedrijven 
zijn in het plangebied ge-
vestigd. Zowel Willem Paap 
(SZ) als Michel Demmers 
(GBZ) willen zich concen-
treren op de toekomst van 
het gebied maar dat kan 
alleen als er goed overlegd 
wordt. Kortom, dit bestem-
mingsplan is nog lang niet 
van de grond. Eerst zullen er 
weer voorstellen en gege-
vens moeten komen, samen 
met de broodnodige input 
en overleg van en met de 
burgers en de belangheb-
benden.

Bestemmingsplan Bedrijventerrein nog ver weg
De raadsvergadering Informatie werd vorige week woens-

dag min of meer afgeraffeld omdat er nog een vergadering 

Ronde Tafel achteraan was gepland. Raadsleden en inspre-

kers kregen maar één termijn, waardoor er een heleboel 

onduidelijk bleef. Besproken werd de informatie die voor-

handen is om te komen tot een nieuw bestemmingsplan 

Bedrijventerrein. 

Politiek verslag Raadsvergadering informatie, d.d. 17 oktober

vervolg - pagina 1 - Nieuwe Seniorenvereniging
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Violen en
najaarsbeplanting

 Tuincentrum

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93 

Op onze poet gratis parkeren!

www.facebook.com/zandvoortsecourantVind ons op

WINTERBANDEN
De temperatuur daalt, dus tijd om de auto  

winterklaar te maken. Winterbanden zorgen  
bij een temperatuur onder de 7 graden voor  

een betere prestatie.

U kunt bij Van der Veld terecht voor:

• Winterbanden
• De- en monteren
• Balanceren
• Reparaties
• Accu’s
• Opslag banden
• Reinigen wielen

Nu bij aanschaf van nieuwe winterbanden  
een GRATIS winterpakket.

Voltastraat 34 – 2041 CK  Zandvoort
 023-5719013

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41
E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl
openingstijden: ma t/m do 9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 17.00 u.
 vrij 9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 16.00 u.

Al uw verzekeringen 
bij één assurantiekantoor.

Wij regelen het voor u.
DORSMAN.NL OF 023-5714534

Ben je 13 jaar of ouder en op zoek naar goede bijverdiensten?
Jij weet van aanopakken, bent bekend in jouw buurt en gaat door 
weer en wind op pad om de kranten en/of folders te bezorgen.

Ook ben je flexibel, je denkt graag mee, je respecteert de NEE/NEE sticker  
op een brievenbus en laat je niet uit het veld slaan door een blaffende hond!

Bezorg(st)er gezocht

Ben jij onze toekomstige bezorger die 
in jouw omgeving 1 of meerdere malen 
per week de brievenbus van je buren wilt laten klepperen?

ZVO Verspreiders verspreidt o.a.Spreekt bovenstaande tekst je wel aan?
Meld je dan! Bel nu: 06-1139 1478

of surf naar www.zvo-verspreiders.nl 
en vul daar je aanmelding in!

Courant 
Zandvoortse 

Huisartsenpraktijk 
Nieuw Noord 

Vrijdag 26 oktober is de praktijk  
slechts geopend voor het  
geven van griepspuiten.

Voor dringende zaken zijn er  
twee inloopspreekuren:
van 10.00-11.00 uur en 

van 15.00-16.00 uur.

Voor spoedgevallen kunt u 
de praktijk bellen:  023-5719507.

Bart van Bergen, huisarts
Pasteurstraat 10

2041 VA Zandvoort

Krant niet ontvangen?
Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478

of mail: info@zvo-verspreiders.nl
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C U L T U U R
Kunstweek Zandvoort in teken van 

KIJKEN en DOEN voor IEDEREEN

Zaterdag grote finale 
Garnalenpellen

De week van 3 tot en met 11 november wordt de landelijke Kunst-
week georganiseerd. Het thema dit jaar is Kunst voor iedereen, 
met als subtitel ‘Kijken en doen’. Op 2 november zal burgemeester 
Niek Meijer samen met eregast Ans Markus in het Zandvoorts  
Museum om 19.30 uur de Zandvoortse kunstweek officieel openen. 

Drie jaar geleden werd de wedstrijd garnalenpellen  
georganiseerd door de Vrienden van Oomstee voor  
inwoners van Zandvoort en directe omgeving. Het 
was meer bedoeld als ludieke grap dan als een serieus  
kampioenschap. Het was echter zo een enorm succes dat 
het vorig jaar uitgegroeid is tot het Open Nederlands  
Kampioenschap Garnalenpellen.

De hele week zijn er tal van 
activiteiten georganiseerd, 
waaronder diverse work-
shops, een kunstroute en een 
tentoonstelling in het muse-
um. Voor de rondleiding en 
de workshops dient men zich 
vooraf aan te melden. 

Tentoonstelling 
KunstOog 
Het Zandvoorts Museum 
presenteert de tentoon-
stelling KunstOog. Speciaal 
voor deze tentoonstelling 
hebben leden van de vereni-
ging Beeldende Kunstenaars 
Zandvoort (BKZ), hun gas-
ten en fotografen Peter 
Kaldeway, Bodine Koopmans, 
John van der Linden, Taco 
Smit en Inge van Veen werk 
gemaakt naar aanleiding 
van het thema ‘KunstOog’. 
Voor deze gelegenheid heeft 
tevens eregast Ans Markus, 
kunstenaar van het jaar 2010, 
enkele van haar ‘Spiegels van 
de Ziel’ beschikbaar gesteld. 
De tentoonstelling is mede 
samengesteld door gastcu-
rator drs. Liselot de Jong. 

Rondleiding
Op 4 en 11 november ver-
zorgt drs. Liselot de Jong 
van 14.00 tot 15.00 uur een 
rondleiding langs de door 
haar geselecteerde werken 
waarbij ze haar keuzes en 
de verschillende stijlen toe-
licht die vertegenwoordigd 
zijn in deze tentoonstelling 
KunstOog. Kosten: € 5 p.p. 
Aanmelden kan via e-mail: 
museum@zandvoort.nl of 
tel. 5740280 (min. 8 en max. 
15 personen).

Workshop: Fashion Ball
Zaterdag 3 november, 13.00 
tot 15.00 uur: Maak je eigen 

Was het de allereerste keer 
nog een eendaags evene-
ment, door de vele aanmel-
dingen moet de organisatie 
tegenwoordig een tweetal 
voorrondes inplannen om zo-
veel mogelijk mensen deel te 
kunnen laten nemen aan dit 
spektakel. Het wedstrijdele-
ment, onder toezicht van een 
'strenge doch rechtvaardige' 
jury, is uiteraard hoofdzaak 
maar de sfeer en entourage 
eromheen maakt dit evene-
ment uniek en trekt naast de 
deelnemers ook veel kijkers. 

De twee voorrondes hebben 
inmiddels plaats gevonden 
in strandpaviljoen Thalassa 
en er hebben zich 32 pellers 
en pelsters geplaatst voor 

Fashion Ball, workshop gege-
ven door Hilly Jansen. Kosten: 
€ 35 p.p. Van iedere verkoch-
te Fashion Ball gaat € 1 naar 
Pink Ribbon. Aanmelden: 
h.jansen@zandvoort.nl, tel. 
06-13427671 (min. 10 perso-
nen).

Workshop: Kunstogen
Zondag 4 november, 13.00 
tot 15.00 uur: Speciaal voor 
kinderen is er de workshop 
'Kunstogen Schilderen' die 
gegeven wordt door Mona 
Meier en Nelleke de Blaauw. 
De kinderen kunnen een 
kunstoog schilderen en dit 
als sieraad gebruiken of een 
klein schilderijtje maken. 
Kosten: € 5 p.p. Aanmelden: 
monade@casema.nl.

Workshop: Glasfusing
Maandag 5 november en 
donderdag 8 november 13.00 
tot 15.00 uur: Altijd al een ob-
ject van glas willen hebben? 
Bij de workshop van Ellen 
Kuijl kunt u een schaaltje 
of een hangobject maken. 
Kosten: € 25 p.p. Aanmelden: 
info@glaskunst-ellenkuijl.nl, 
tel. 06-52543672.

Workshop: Kunst kopen
Dinsdag 6 november, 13.00 
tot 14.00 uur: Deze work-
shop wordt gegeven door 
Herbert Willemse. Kosten:  
€ 10 p.p. inclusief boekje over 
kunst kopen. Aanmelden: 
comma.b@telfort.nl.

Poppentheater Rekreade
Woensdag 7 november, 13.30 
tot 14.00 uur: Speciaal voor 
kinderen tot 6 jaar in het 
Zandvoorts Museum. Kosten: 
jeugd, € 0,50 / volwassenen, 
€ 1. Aanmelden: maaike.cap-
pel@rekreade-zandvoort.nl.

de finale. De finale vindt 
komende zaterdag 27 okto-
ber plaats in café Oomstee 
waar het allemaal begonnen 
is en waar de organisatie 
haar thuisbasis heeft. Kan 
de geweldige prestatie van 
vorig jaar van titelverdedig-
ster Willemien Elsman ge-
evenaard of zelfs verbeterd 
worden? Maak dit spekta-
kel mee als toeschouwer in 
het sfeervolle café aan de 
Zeestraat. Uiteraard worden 
de gepelde garnalen weer 
verwerkt in gratis hapjes. 
De wedstrijd begint zaterdag 
om 17.00 uur maar Oomstee 
is vanaf 16.00 uur geopend 
zodat u op tijd kunt zijn voor 
een plaats. Meer informatie 
vindt u op: www.oomstee.nl.

Workshop: Mozaïek
Vrijdag 9 november, 13.00 tot 
15.00 uur: Kom deze middag 
mozaïeken met Annemarie 
Sybrandy en maak een on-
derzetter, kaarshouder of 
huisnummerplaat van mo-
zaïek. Kosten: € 7,50 p.p. 
Aanmelden: amsybrandy@
gmail.com, tel. 06-21455002.

VVV Zandvoort
Op 3 november organi-
seert VVV Zandvoort de 
Nationale 50+ Dag. Het is 
de kick-off van de eveneens 
door de VVV georganiseerde 
‘Neem-je-niets-voor-en-doe-
van-alles’ week. Meld je aan 
voor deze bijzondere dag 
op 3 november als je in de 
watten gelegd wilt worden 
door Zandvoortse kunste-
naars en ondernemers. 50 
plussers kunnen tijdens de 
Kunstweek deelnemen aan 
tal van leuke acties, aan-
trekkelijke aanbiedingen en 
(veelal gratis) workshops en 
activiteiten, zoals historische 
wandelingen en culturele 
evenementen. Complete pro-
gramma: zie pagina 12 en 13 of  
www.nationale50plusdag.nl.

Kunstroute 
KunstKracht12 ‘KunstOog’ 
10 en 11 november kunnen 
op diverse locaties in het 
centrum van Zandvoort 
galeries, ateliers en ten-
toonstellingsruimtes wor-
den bezocht om kennis te 
maken met de kunstenaars 
en hun werk. Kijk voor deel-

Sporen uit het verleden
Collage raamhanger
Mijn vermoeden dat de raamhanger van vorige week 
gemaakt zou kunnen zijn door een landelijk glasbe-
drijf werd bevestigd door Marc Valk. De raamhangers 
betreft een zeefdruk en werden in een grote oplage 
gemaakt van vrijwel elk dorpje of stad. 

door Nel Kerkman

Op mijn suggestie of 
Valk Glasstudio ook 
een raamhanger van 
Zandvoort zou kunnen 
maken, beantwoordt 
Valk als volgt: “Deze 
raamhangers maak ik 
al zo’n 30 jaar en zijn 
origineel handgeschil-
derd en ingebrand. In 
de bijlage een foto van 
de raamhanger.” Dus 
deze week nogmaals 
een raamhanger maar 
nu met een collage 
van de Zandvoortse 
Protestantse kerk en 

het Cultureel Centrum, ge-
maakt en te koop bij Valk 
Glasstudio in Haarlem.

nemende kunstenaars en 
een routebeschrijving op  
www.kunstkracht12.nl

Amateurkunstenaars 
in Atelier Akwaaba
Op 3, 4, 9, 10 en 11 november 
van 12.00 tot 18.00 uur is tij-
dens de Kunstweek in atelier 
Akwaaba het werk van ruim 
30 Zandvoortse amateur-
kunstenaars tentoongesteld. 
Kijk voor meer informatie op 
www.glaskunst-ellenkuijl.nl.

Jutters mu-ZEE-um
Zaterdagmiddag 3 novem-
ber vanaf 12.00 uur gaan 
de rookpotten aan om vis 
te roken. Tijdens de ope-
ningstijden kan men de vele 
vormen van zand onder een 
microscoop bekijken en zijn 
er botten te bezichtigen uit 
de ijstijd. Kinderen kunnen 
meedoen aan de kleurwed-
strijd, de kleurplaten worden 
in het Juttersmu-ZEE-um op-
gehangen. www.juttersmu-
seum.nl

EK Zandsculpturenroute
Loop de EK Zandsculpturen-
route door het centrum van 
Zandvoort. Een routeboekje 
is gratis verkrijgbaar in het 
Zandvoorts Museum en bij 
VVV Zandvoort.

Het programma en ope-
ningstijden van de deel-
nemende galeries: Gallery 
LaRaven, Coenraad-Art-
Gallery, Galerie Artatra is te 
zien op www.kunstweek.nl
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KAKURO
U werkt met de cijfers 1 t/m 9. 
Deze dient u in de witte vlakjes 
in te vullen. De optelsom van de 
vakjes staat in het donkere vlak-
je naast de rij of boven de kolom. 
Indien u in een donker vlakje bij-
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete-
kent dat u vertikaal op 4 moet 
uitkomen en horizontaal op 8. 
Let op: er zijn soms meerdere 
oplossingen mogelijk.

   4 22       13 9

 9         11 31\13    

 4     26 11\20        

   21           29

   15       11\15      

   11     5\24        

   7 10\17           17

 15           15    

 14           13

De oplossing staat elders op deze pagina

De bedoeling van de breinbreker 
is de rekenkundige som op zo een 
manier op te lossen dat hij klopt. 
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
 

Brein
breke

rBreinbreker
Breinbreker Brein

breke
r

  BFC   BKJ   AD
    -   =  
  -   -   -
  BK   F   F
    -   =  
           
  BDK   BKA   KJ
    -   =  

De oplossing staat elders op deze pagina

 4 22         13 9

 9 3 6     11 31\13 8 5

 4 1 3 26 11\20 2 9 5 4

   21 1 4 5 9 2 29  

   15 4 5 6 11\15 7 8  

   11 8 3 5\24 7 8 9  

   7 10\17 6 1 4 5 1 17

 15 1 2 8 4   15 7 8

 14 6 8       13 4 9

 164 - 129 = 35
          -   -   -

 12 - 6 = 6
         
 =   =   =
 152 - 123 = 29

Oplossing Kakuro Oplossing Breinbreker

Bereiding:
Schil de aardappels en snijd ze in stukken. Snijd de koolraap in plakken en schil ze. Was 
de plakken en snijd ze in blokjes. Kook de aardappels samen met de koolraap in weinig 
water met een snufje zout in ongeveer 20 minuten gaar. Laat de blokjes spek in een 
koekenpan uitbakken. Pel en snipper de ui. Snijd de champignons in plakjes. Bak de ui en 
champignons ongeveer 5 minuten met de spekblokjes mee. Giet de aardappels met de 
koolraap af en stamp ze fijn. Roer de melk erdoor tot een smeuïge stamppot ontstaat. 
Schep de andijvie en het spekmengsel door de stamppot en breng deze op smaak met 
peper, zout, nootmuskaat en eventueel wat mosterd.

Dier van de Week

Kook eens AndersKook eens Anders

Koolraapstamppot met rauwe andijvie
Stamppot voor 2 personen

Het seizoen van de stamppotten is weer begonnen. 
Deze week een niet alledaagse maar zeker zeer 
smaakvolle stamppot met koolraap en andijvie. 

Echt het proberen waard.

• 350 g aardappels
• 1 koolraap
• 75 g magere gerookte spekblokjes
• 1 kleine ui
• 75 g champignons

• 200 g gesneden andijvie
• 0,5 dl melk
• zout en peper
• nootmuskaat
• eventueel mosterd.

Benodigdheden:
Beer is een al wat oudere kater die dringend op zoek is naar een eigen thuis. 
Hij zoekt een warm en gezellig huis met een lieve baas die hem lekker wil aaien en 
kriebelen; Beer is namelijk erg gek op aandacht en vraagt hier dan ook veelvuldig 
om. Hij is echt super lief en wil het liefst de hele dag bij je zijn. Hij kan het niet zo 
goed vinden met andere katten dus voor Beer is een huis zonder soortgenootjes 
het beste. Beer gaat graag even naar buiten maar gezien zijn leeftijd is een dakter-
ras of een afgesloten tuin al voldoende. Kunt u deze lieverd een fijn huis geven? 
Kom dan snel eens langs om kennis te maken met deze knuffelbeer.

Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag t/m zaterdag 
van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888, internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.
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Weer

Temperatuur

Max 12 9 9 10

Min 9 5 3 4 

Zon 20% 75% 35% 15%

Neerslag 30% 25% 40% 95%  

Wind n. 3 n. 4 nnw. 4 wzw. 4

Temperatuur  
tien graden lager

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Het afgelopen weekend 
werd die tendens alleen 
maar duidelijker en inmid-
dels maken we ons op voor 
een ronduit koud slot van 
deze week. De verzachting is 
trouwens ook alweer zicht-
baar in de weerkaarten, dus 
we behoeven niet bang te 
zijn dat we nu plotseling 
een langdurige winterfase 
induiken. Zelden zie je trou-
wens na een koude start van 
november of een hele koude 
winterse afsluiting van ok-
tober dat het vervolgens een 
paar weken winters koud 
blijft.

Liep de temperatuur voor-
bije maandag nog op tot bij-
na 20 graden in Zandvoort 
en Bentveld, tegen het 
weekend is het meer dan de 
helft kouder. Indrukwekkend 
daarbij is het verloop van 
de bovenluchttemperatuur 
op zo’n 1500 meter hoogte. 
Afgelopen maandag be-
droeg die nog 15 graden in 
de plus terwijl deze rond 
vrijdag zal zijn uitgekomen 
op bijna -7. Een verschil van 
maar liefst 22 graden zie je 
niet vaak binnen zo’n korte 
tijd. 

Die kou in de bovenlucht kan 
ervoor zorgen dat de buien 
die tegen het weekend kun-

nen gaan vallen zelfs al iets 
winters aan kunnen doen. 
De kans op stofhagel en 
mogelijk zelfs een enkele 
vlok natte sneeuw neemt 
daarbij toe. We moeten 
dan ook rekening houden 
dat het kwik op vrijdag en 
zaterdag midden op de dag 
soms maar 7-8 graden kan 
zijn. Maximaal kan het dan 
nog net 9-10 graden worden 
in de middag. De gure, vrij 
noordelijke wind maakt het 
bovendien extra gevoels-
koud. Het zal even wennen 
zijn.

Tevens worden de nachten 
tijdelijk vrij koud, zeker als 
het extra uitklaart en de 
wind even wegvalt. Even 
buiten de bebouwde omge-
ving kan het tot een graad 
nachtvorst komen vanaf 
vrijdag. De zondag kan wel 
eens nat gaan verlopen in 
Zuid-Kennemerland met 
een groot dagdeel veel be-
wolking en regen. 

Volgende week blijft het 
periodiek wisselvallig waar-
bij de temperatuur meestal 
iets onder de normaal blijft. 
Meer weerinfo (lange ter-
mijn) is er via de weerpri-
meurlijn, 0900-1234554.

weerman Marc Putto 

Een week geleden waren er al aanwijzingen dat het  
gevoelig kouder zou kunnen worden rond 25 oktober. 
Het onvolprezen Amerikaanse weermodel liet toen een 
flinke thermische aderlating zien voor West-Europa  
tegen het einde van de maand. 

 Do. Vr. Za. Zo. 

                    Thea Kras-van Staveren

het huisje want er werd ook druk verhuurd. “Dankzij mijn 
moeder die in de winkel stond, hoorden we of er gasten 
een adres zochten. Na zeer veel baantjes, als kapster, pe-
dicure, in diverse winkels, was er opeens een vacature 
als verpleegkundige in de Clara kliniek. Ik had niet een 
echte opleiding maar doordat ik het EHBO diploma had 
werd ik aangenomen en kwam ik in vaste dienst van de 
gemeente Haarlem. Het was ook hier hard werken en ik 
heb met vallen en opstaan veel geleerd. Maar daar is nog 
nooit iemand aan dood gegaan”, zegt ze lachend. Na slui-
ting van de Clara kliniek ging Thea werken bij verpleeg-
huis Overspaarne in Haarlem waar ze na 20 jaar trouwe 
dienst een grandioos afscheidsfeest kreeg. Vanaf de 

Kanaalweg verhuisde het gezin Kras naar de Dr. 
Gerkestraat en later naar de Sophiaflat. 

Tenslotte besloten Thea en Karel zich 
in te schrijven voor een kavel aan 

de Prof. Zeemanstraat. Er werd 
een mooi huis gebouwd waar 

ze na 30 jaar heerlijk wonen, 
uiteindelijk toch besloten 
voor een seniorenappar-
tement aan de Jonkheer 
Q. van Uffordlaan. In het 
begin was het voor Thea 
wennen aan haar nieuwe 
omgeving maar nu zegt 

ze: “Het is hier heerlijk wo-
nen in een groene en rus-

tige omgeving.”

Positief  
Omdat de maand oktober in het 

teken staat van kanker en Thea ook 
aan deze ziekte is geopereerd, vinden we 

beiden dat ook dit gedeelte niet mag ontbreken in 
het interview. “Na een familiebezoek in Australië voelde 
ik me niet 100%. De huisarts verwees mij direct voor een 
onderzoek door naar het Kennemer Gasthuis en daar bleek 
tenslotte dat ik baarmoederhalskanker had. Met spoed 
werd ik opgenomen in het OLV Gasthuis voor een operatie. 
Het ging allemaal zo snel dat ik geen tijd had om na te 
denken. Na de operatie kreeg ik een chemokuur met als 
gevolg haaruitval en het dragen van een pruik. Gelukkig 
heb ik nu mijn eigen haar weer en langzaam aan gaat het 
steeds beter met me. In januari heb ik weer een controle 
en dan zien we wel weer verder.” 

Ik bewonder Thea voor haar openheid en positieve in-
stelling met betrekking tot haar ziekte en wens haar sa-
men met Karel, kinderen en haar 11 kleinkinderen nog 
heel veel geweldige jaren. Want voor mij is Thea een goed 
voorbeeld hoe je kunt genieten van het leven in goede 
en slechte tijden. Trouwens, dames van het zangkoor, de 
stem van Thea is straks weer aanwezig dus… houd haar 
plaatsje maar vrij!

Dorpsgenoten

Thea van Staveren is in Zandvoort geboren en door zuster 
Bokma gehaald op 26 mei 1932. Ze is het mid-
delste kind van een gezin met 10 kinde-
ren. “Het was bij ons thuis, ondanks 
dat mijn ouders hard moesten 
werken, altijd feest. Onder de af-
was werd er gezongen en om-
dat we in Plan Noord woon-
den, hoek Helmersstraat/ 
Potgieterstraat waar ook 
de bakkerswinkel was, 
speelden en schaatsten 
we op het voetbalveld 
van Zandvoortmeeuwen 
aan de Potgieterstraat. Ik 
heb op de Mariaschool ge-
zeten. Na de lagere school 
was het niet meer dan nor-
maal dat je in de bakkerszaak 
meehielp. Eerst de bestellingen 
wegbrengen en daarna een handje 
meehelpen in de winkel.” 

Het harde werken weerhield Thea niet om deel te 
nemen aan het verenigingsleven. Zo heeft ze jaren geturnd 
bij de gymnastiekvereniging O.S.S. en zat ze ook op hand-
ballen. Maar het grootse gedeelte van haar vrije tijd was 
Thea te vinden bij de Zandvoortse Reddingsbrigade. Daar 
ontmoette ze Karel Kras. “Het was een ontzettend leuke 
tijd en we leerden van Piet v.d. Mije veel over de kustwacht 
en het redden van drenkelingen. Toen waren er nog geen 
gemotoriseerde boten en roeiden we met de riemen die er 
toen waren.” Net zoals vele Zandvoorters evacueerde het 
gezin in de oorlog naar Haarlem waarbij na terugkomst 
in Zandvoort haar vader op 49 jarige leeftijd overleed; een 
harde klap voor het jonge gezin. De bakkerij gevestigd aan 
de Zeestraat werd voortgezet door haar moeder en met 
hulp van haar oom, en mede door inzet van de kinderen, 
groeide de bakkerszaak uit tot een begrip in Zandvoort.

Verpleegkundige
In 1954 trouwde Thea van Staveren met ‘haar’ Karel waarna 
ze via loting een huis in de Kanaalweg kregen. Drie van 
de vier kinderen zijn daar geboren. Het was dringen in 

Thea Kras-van Staveren
Onlangs ontmoette ik Thea Kras. Op mijn vraag hoe het na 
haar operatie met haar ging antwoordde ze zoals altijd: 
“Met mij gaat het goed.” Het gaat zo goed met ‘onze’ Thea 
dat ik haar uitnodigde als dorpsgenoot voor de krant. En 
zo zat ik onder het genot van een kopje thee, aangeboden 
door haar man Karel, op een middag gezellig bij haar thuis. 
Normaal ben ik na twee uur weg maar dit keer duurde het 
interview, heel gezellig, twee keer langer. En eigenlijk is 
deze pagina te klein voor al haar verhalen.

door Nel Kerkman
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel

Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden:
•  Geen onroerend goed of auto’s
•  Geen goederen met een waarde boven 
 de €500,-
•  Geen personeels- of zakenadvertenties

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,-
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1)  De redactie van de krant, Bakkerstraat 2c
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Autobedrijf 
S. Molenaar

Gespecialiseerd in Porsche 
APK, Onderhoud alle

reparaties en onderdelen 
Kochstraat 10, Zandvoort 

Tel. 5713919 
of 06-53231754 

.........................................................
Timmerwerk en 

Schilderwerk
Wilt u een vrijblijvende 

offerte voor gedegen 
vakwerk op basis van 
een laag uurtarief?

Belt u dan
 06-150 80 441

.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa. 

Boomverwijdering, 
tuinaanleg en 

onderhoud. 
Tevens reparatie straatwerk. 

023-5353591 of 
06-22209568

.........................................................
Het Pakhuis

De leukste kringloopwinkel 
in de regio!

Nu veel nieuwe 
kerstspullen!

'Deze week zijn 
wij gesloten' 

Normaal open: 
do/vrij/za 10-17 uur 
Noorderduinweg 48 

Zandvoort 
06-53693409

Behang- en 
schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden 

www.arnoldnijkamp.nl 
.........................................................

Op korte termijn op 
zoek naar een 

betaalbare stucadoor? 
Bel voor een vrijblijvende 

prijsopgave naar 
Taylor Stucadoors! 
Gespecialiseerd in 

traditioneel stucwerk. 
06-14622349

.........................................................
Bouw- en 

renovatiebedrijf P.M.K.
(in Zandvoort). 

Schilderwerk, stucadoren, 
badkamers en keukens.

Kunststof kozijnen VEKA.
Poolse kwaliteit tegen 

Poolse prijzen!
Tel. 06-44875212

.........................................................
PC-problemen? 

Rep-it lost het op! 
Ook voor aanleg van 

een (draadloos) netwerk 
of advies bij aanschaf 

nieuwe computer. 
Ook ’s avonds/weekend.

Bel 023-571 9 666 
of 06-44 696 001.  

www.rep-it.nl 
Met garantie.

Z A N D K O R R E L S
The Fureys – Davey Arthur. 

Topmuziek uit Ierland! 
Theater De Krocht, 

13 november, 20.15 uur
Kaarten vanaf heden 

verkrijgbaar bij 
theater De Krocht, 

Grote Krocht 41
.........................................................

Renault Twingo bj. ’99, 
zwart, stuurbekrachtiging, 
APK okt. 2013, electr. ramen, 
centr. vergr. met afst. bed. 

€ 1.450,-. 
Info Patrick van Kessel: 
06-55383624 of kijk op 
www.autoverkoper.nu

 ........................................................
Pedicure Carla

gespecialiseerd in het 
behandelen van 

ingegroeide teennagels en 
het verwijderen van 
pijnlijke likdoorns. 
Gediplomeerd in 

de reumatische- en diabe-
tische voet. Pro-voet lid. 

15 jaar ervaring.
tel. 06-46098919  

www.pedicurezandvoort.nl
.........................................................

CURSUS 
KUNSTGESCHIEDENIS

Kunst na 1945:  
Amsterdam, Parijs 

en New York
dinsdag 13, 20 en 27 

november 2012
drs. Liselot de Jong

06-48443623
www.kunstinvorm.nl

Autobedrijf
 Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 
Max Planckstraat 44, 

tel. 5730519 / 06-53498304 
www.trade-ard.nl

.........................................................
GLAS IN LOOD 
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.023-5311330

.........................................................
 Nieuwe Zon&Beauty studio 

op het randje van 
Haarlem/Aerdenhout. 
Voor een mooi kleurtje 
en deskundig advies. 

Sunergy Zon&Beauty studio. 
Oosterduinweg 1 Haarlem, 

tel. 023-5476101
 www.sunergy.info

.........................................................
Pedicure Beata Visser 

Gespecialiseerd in: 
dia betische voet*, 
reuma tische voet*, 

schimmeldiagnostieken 
nagelcorrectie.

Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 
22, Zandvoort 

Lid van Pro Voet (*vergoed 
door zorgverzekering) 

.........................................................
Hoor de wind waait 

door de bomen…
Boek Sinterklaas of Zwarte 
Piet! Info@onair-events.nl  

Tel: 0619427070
www.onair-events.nl

One Stop Nail Shop
A.B. Nails in Haarlem: 

nagelstudio, opleiding tot 
nagelstyliste, groothandel 

in nagel producten
 en div. workshops.
Tel. 023-5245005
www.abnails.nl 

.........................................................
Taxicentrale Fred Spronk

Voor al uw taxiritten 
binnen en buiten Zandvoort.
Speciaal tarief Schiphol voor 

bus en personen vervoer
Vanaf € 42,50 

tel. 023-8885588
.........................................................

Hulp nodig met uw  com-
puter of  mobiele telefoon?

Ook voor les. 
Tevens ‘s avonds of weekend.
Bel PC Hulp Kennemerland 

06-1188 4411
.........................................................

1-kamer appartementen  
met terras te huur in 
centrum Zandvoort. 

Oktober t/m mei 2013. 
Tel. 023-5719541 

.........................................................
Bij Slender You Zandvoort 

nu ook  
HERENAVOND 

slenderen op dinsdag en 
donderdag v.a. 19.00 uur. 
D.m.v. 6 gemotoriseerde 

banken worden uw spieren 
soepel terwijl u ontspant!
Kom vrijblijvend proberen.

Proefles is gratis! 
Bel snel voor afspraak.

Tel. 06-19413733
Hogeweg 56A

.........................................................
Gevraagd: speldjes, 

brandweerpenningen, 
militaire onderscheidingen. 

Tegen vergoeding. 
Tel. 5718612

.........................................................
Te huur 

garagebox De Schelp + 
studio appartement all-in. 

Prijs € 145 + € 475. 
Tel. 06-24220366

Gezonde Voeding: work-
shop door Annette ter 

Heijden op vrijdag 2 novem-
ber in verenigingsgebouw 
De Krocht, Grote Krocht 41.  

Aanvang 19.45 uur,  
entree € 3,-. 

Reservering 023-57 165 11. 
.........................................................

Beloning € 100! 
voor getuige van ongeval in 

Oranjestraat.  
Op 14-08-2010 remde een 

fietser achter een rode auto,  
sloeg over de kop en  

bleef bewusteloos liggen.  
Slachtoffer werd  

met ambulance naar 
 ziekenhuis vervoerd.  

Svp dringend mailen naar:  
peter.bertram@netcologne.de
.........................................................

Moge de Heer van de 
vrede zelf u altijd en op 
elke wijze vrede geven. 

-- 2 Tessalonicenzen 3:16
.........................................................

1 vitrage 1,70H x 3,00B 
+ vitrage 1,95H x 0,90B 

€ 5,-; 2 damespantalons 
mt 40 nw. € 4,50 p.st.; 

6 boeken bloemen maken+ 
materiaal € 4,- p.st.; 

1 hobby knutseldoos € 3,-; 
2x badjas mt 40+48 

€ 3,50 p.st.; 
2x dames jeans inst.v.nw. 

mt 36 € 4,- p.st.; 
boek kaarten maken nw. 

€ 2,50. 
Tel. 5713509

.........................................................
Te huur: 

2 kamer appartement. 
€ 695,- per maand 

(Inclusief G/W/E, internet, TV). 
Bel voor informatie 

of bezichtiging, 
Bob (0629527140)

.........................................................
Woonruimte te huur 
Hogeweg. Incl. G/W/

L+internet. 
1 maand borg. 

Tel. 06-53344660

Glaszettersbedrijf 
Van Aacken Zandvoort

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 Spoedreparaties Glasschade
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Tegeltje

Uitgesproken!

Wanneer gaan we nou eens groen denken met zijn allen? 
De benzineprijzen rijzen de pan uit en elektrisch rijden 
is ook geen optie. Je moet immers een etmaal opladen 
om 150 kilometer te kunnen rijden en zo een groene ge-
dachte is het ook niet als je aan al die accu’s denkt die 
daarvoor nodig zijn. De trein is ook geen goed idee meer 
met die rare chipkaart en de prijzen. Ook daar zijn nog 
papieren kaartjes en dat kost allemaal weer de longen 
van de natuur. 

Nee, ik ga wel fietsen. Ik kan zo 70 km/u halen. Geen 
probleem want ik neem gewoon wat doping en ik ben 
zelfs in staat om zeven keer de Tour de France te winnen. 
Wekelijks even naar de dokter gaan om het allemaal goed 
af te stemmen, infuusje in laten brengen en een Donald 
Duck lezen. Even een uurtje voor mezelf als de medische 
wetenschap mij weer aan het opladen is voor de werk-
week. Althans, dat mag ik geloven na het hele Armstrong-
verhaal. Hij heeft geen tourzeges meer want hij heeft 
iedereen besodemieterd. Heel de sportwereld en media 
is met stomheid geslagen dat er doping plaatsvindt in 
de wielrennerij. 

Dat je met dat spul titels kan halen is inmiddels bekend 
en als ik de praatjesmakers op radio en tv mag geloven 
dan heeft Lance alles te danken aan de EPO. Dan kan ik 
toch ook met gemak die snelheden behalen? De Texaan 
heeft natuurlijk nooit zijn succes te danken aan trai-
ningen. Al zijn zeges heeft hij te danken aan een mees-
terbrein met wondermiddeltjes. De toverdrankjes van 
Panoramix zijn er niks bij. En het mooiste is, ik zal niet 
eens positief verklaard worden. 

Dit is pas groen denken en handelen. 
En het ergste is dat je daar nog voor 
gestraft wordt ook. Voor mij blijft 
Lance Armstrong nog steeds een fe-
nomeen en laten we niet zo hypocriet 
doen!

Groene toverdrank

Je krijgt nooit  
een tweede kans  

voor een  
eerste indruk!

Als vervlogen bewoner van Zandvoort komt ze nog re-
gelmatig uitwaaien op het strand, en ze kan het nog 
steeds niet laten om een bezoekje te brengen aan het 
circuit. Als onwijze liefhebber van snelle auto’s en span-
nende races, heeft Fleur Menke ook een andere passie, 
namelijk: interieur styling. Ze creëert graag harmonie in 
ruimtes en helpt mensen hun huis in te richten of klaar 
te maken voor verkoop of verhuur. Maar ook bedrijven 
en evenementen kleedt zij aan met haar persoonlijke 
touch en mooie bloemwerken. 

Door Ramona Jonkhout

Als kind was ze altijd al bezig met haar kamer aan het 
opruimen en herinrichten. “Ik was erg steriel als kind, altijd 
heel netjes en hielp mijn moeder altijd in huis”, vertelt ze. 
Ook bemoeide ze zich met alles wat met de inrichting of 
‘gezellig maken’ te maken had. Ze hielp vrienden en ken-
nissen altijd met klussen en gaf interieur advies en dacht 
graag mee. “Ik ben altijd iemand geweest die klussen altijd 
heel leuk vond”, zegt ze. Het gaf haar ontspanning. “Als ik 
een vriendje had, stond een restyle van zijn huis eigenlijk 
altijd als eerste op de planning”, lacht ze. Voordat Fleur de 
stap naar het ondernemerschap nam, werkte ze 22 jaar 
op het gebied van sales, project- en facility management. 
Twee jaar geleden stopte ze met haar baan, en begon haar 
eigen bedrijf: ‘Opfleuren’.

“Ik luister heel goed naar mensen en ik zie snel de rode 
draad in alles. Inspelen op wensen en behoeften, én mee-
denken zijn belangrijke aspecten van mijn dienstverlening. 

Ik vind het heel belangrijk dat mensen zich fijn voelen. Maar 
je moet mensen ook wel kunnen overtuigen. Ik probeer 
alles goed te onderbouwen, waarom mensen wel of niet 
iets zouden moeten doen”, aldus Fleur. Haar stijl is basic, 
naturel, maar door haar passie voor bloemen maakt zij 
ook graag op subtiele wijze gebruik van divers bloemwerk. 
Dit kan met verse snijbloemen, maar ook met een mooi 
lang houdbaar bloemstuk. Niets voor niets heet ze ‘Fleur’, 
wat bloem in Frans betekent. Haar (vrolijke) persoonlijke 
aandacht is de basis voor elk succes dat zij maakt. Zij kan 
zowel particulieren als bedrijven van A tot Z begeleiden. 

Heerlijk dat iemand van haar hobby haar werk heeft ge-
maakt. Men zegt ook wel eens: “Het zit gewoon in de vin-
gers”. Mocht u ook uw huis willen inrichten of verkopen 
schroom dan niet om even een kijkje te nemen op haar 
website:www.opfleuren.nl.

Fleur Menke creëert 
overal een ‘thuis’!

Interview
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(Wim Triesthof)  

Kijk nou eens!
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Koeienwalhalla
Regen is er genoeg gevallen de laatste tijd, maar zo af en toe hebben we nog een mooi  

helder momentje, en dan is het lekker vertoeven in de duinen voor deze lobbesen! 



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week Lijst van deelnemende bedrijven 

Algemeen:
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut - 
06-31393790

Winkeliers: 
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd: 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Individual Hairstyling - 06-19276204
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
The Bootcamp Club - www.thebootcampclub.nl
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends: 
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Wonen en onderhoud:  
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca: 
Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Ook voordelig winkelen in Zandvoort? 

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger 
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Reken zelf uw voordeel uit!

Met uw nieuwe ZandvoortPas kunt u eenmalig gratis een Zandkorrel plaatsen. 

Tevens krijgt u op elke volgende Zandkorrel maar liefst € 2,50 korting! 

Pashouders opgelet: 
Vraag nu uw ZandvoortPas 2013 aan!
Voor € 5,- profiteert u tot eind 2013 
van vele aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas!
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2013 
(geldig van 01-01-2013 tot en met 31-12-2013)

2013

Boer zoekt…..Fijnproever!
Vacherin de Mont d’or

verrukkelijke zachte delicatesse
met eigen smaak!

Nu 200 gram voor maar € 3,98

Tamme konijnen bouten
Heel kilo: € 9,95

kijk ook eens op onze website:
www.slagerijhorneman.nl

 Hele maand oktober voor Pashouders:

Wist u al dat wij de
nieuwe collectie

Riverdale binnen hebben?
www.de-bode.nl

Pashouders 5% korting

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders

is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje

Tel.: 023-571 25 54



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week 
2012

ZandvoortPas 2013
Al sinds 2006 kunt u jaarlijks veel besparen als u in Zandvoort winkelt met uw persoonlijke ZandvoortPas.

Veel aangesloten winkeliers en bedrijven geven leuke en zeer diverse aanbiedingen voor iedereen met een ZandvoortPas. 

Wilt u ook profiteren van winkelen in uw eigen dorp?

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 
ZAND
KORREL

Bestel nu de ZandvoortPas 2013
Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39 F1

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft:   Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50) 

  Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado eind december, 
bij u thuis bezorgd. Met de aangehechte tegoedbon voor een Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-advertentie) plaatsen.

2013

ZANDVOORT PAS  

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

 5%
korting*

Op vertoon van

*Korting geldt niet op aanbiedingen

The Bootcamp Club Zandvoort
Iedere maandagavond om 19:30 en
iedere zaterdagochtend om 10:00 

Meetingpoint: 
De Haven van Zandvoort

Korting van 10% 
op een 10-strippenkaart

Proefles is altijd gratis 
en in te schrijven via 

www.thebootcampclub.nl

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met 

remco@thebootcampclub.nl

NAAST DE MENUKAART, 
HEERLIJKE WILDGERECHTEN!

Voor pashouders: gratis glas herfstbokbier van Grolsch
Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Orangerie | Zandvoort

www.orangeriezandvoort.nl

Nieuwsgierig?
kijk op daydeal.Nl

Orangerie | Beauty | Zandvoort
Shellac Hybride Nagellak 
Minstens 2 weken lang genieten van
perfect gelakte nagels? Keuze uit 60 kleuren
Incl. manicure ca 50 min. € 29

ZandvoortPas November Special:
Collageen Paraffine Warmte Handpakking t.w.v € 29 p.p. 
Niet i.c.m 6de gratis behandeling of aanbiedingen

Behandeling volgens afspraak: T 023 888 51 57  M 06 140 29 888
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Stemformulier verkiezing
Ondernemer van het jaar 2012

Gemeente Zandvoort

Naam van de inzender: ..........................................................................................

Adres:  ...........................................................................................................................................

Postcode:  ....................................Tel.:  ................................................................................ 

E-mail:  .........................................................................................................................................

Handtekening:  .................................................................................................................

(Inleveren uiterlijk 6 november bij Bruna Balkenende - Grote Krocht 18)

D: Logiesvertrekkers
❏ Zeespiegel
❏ Seashell
❏ B&B the Gallery

E: Dienstverlening
 /overigen
❏ Rhodes
❏ LaRaven
❏ Sunny Beach

A: Horeca centrum +boulevard
❏ Het Plein
❏ Izumi
❏ Evi

B: Strandhoreca +venters 
 +strandplaatshouders
❏ Far Out
❏ Thalassa
❏ Ajuma

C: Detailhandel
❏ Mi Sueno
❏ Sport Itt
❏ Kids Avenue

Stem per categorie op 

de ondernemer die 

volgens u in 2012 het 

meeste LEF toont!

In het kader van de verkiezing Ondernemer 

van het Jaar 2012, schenken wij deze week 

aandacht aan een van de 5 categorieën waar-

op gestemd kan worden. In deze categorie 

vallen eigenlijk alle bedrijven die niet in de 

andere categorieën vallen. Van alle inzendin-

gen zijn zangeres Rhodês, Gallery LaRaven en 

zonnestudio Sunny Beach genomineerd. 

Rhodês - Burg. van Fenemaplein 2-6
Cathy Samé Lottin is een onder-
neemster die duidelijk lef toont! Met 
Waves, Beach and Health Center, ge-
vestigd onder het Palace Hotel, heeft 
zij voor zichzelf een ideale werk- en 
leefsituatie gecreëerd die bij haar 
past. Zij heeft het lef om naast haar 
drukke baan als bedrijfs- en oefen-
therapeut Mensendieck, maar ook 
trainer en coach, zich in haar nieuwe 

passie te storten: toonkunstenaar zijn van je eigen leven. 
Haar lef toonde zij door onlangs een CD te hebben opge-
nomen en recent hierbij de videoclips te hebben gemaakt. 
De teksten zijn van haar eigen hand en de onlangs in Club 
Nautique gepresenteerde CD is met groot enthousiasme 
ontvangen. Lef kan dus beloond worden.

Categorie: Dienstverlening/ overige
UITGELICHT

LaRaven – Thorbeckestraat 11
Een galerie in een leegstaand be-
drijfspand, je moet het maar durven! 
Ondanks de mogelijke risico’s toont 
Mark Janicello het lef om kwaliteit en 
diversiteit in het Zandvoortse kunst-
aanbod, het aanbod dat al behoorlijk 

groot is, te brengen en dit ook blijvend te stimuleren. Door 
samen te werken met Zandvoortse kunstenaars, maar ook 
van elders en zelfs internationale kustenaars, kan hij zijn 
ruimte tegen een zeer laag bedrag voor deze kunstenaars 
beschikbaar stellen, wat weer extra mogelijkheden voor hen 
meebrengt. Ondertussen hebben al een paar bijzondere 
exposities het levenslicht mogen zien. De mooie etalage te-
genover Holland Casino Zandvoort vormt gelijk een prachtig 
visitekaartje voor Zandvoort aan Zee. 

Sunny Beach – Haltestraat 17a
Een zonnestudio in Zandvoort, 
je moet het maar durven. De 
afgelopen zomer gaat niet de 
boeken in als lang en heet, 
dus kwam deze ondernemer 
misschien wel precies op het 

juiste moment. Je moet maar het lef hebben om als jonge-
ling je zo te kunnen presenteren. Midden in de Haltestraat, 
waar in korte tijd menig winkelpand al van eigenaar is 
gewisseld, heeft Sonny Faile zijn nek uitgestoken en een 
supermoderne zonnestudio ingericht. Hij heeft de nomi-
natie meer dan verdiend. Een mooi bedrijf dat zijn plaats 
ondertussen meer dan waar heeft gemaakt.

De drie succesvolle eigenaren van Het Plein

Snackbar Het Plein 9e in cafetaria top 100
Bij de jaarlijkse landelijke verkiezingen voor Cafetaria van 
het Jaar, is snackbar Het Plein op het Kerkplein op een 
waanzinnige 9e plaats geëindigd. Het bedrijf van de broers 
Robert en Alexander Slag en hun compagnon Mimoun Ab-
dellaoui steeg daarmee maar liefst 24 plaatsen in één jaar. 

Opnieuw was het dit jaar 
erg spannend voor de drie 
ondernemers, die met de 
Febo zelfs hun eigen concur-
rent op het Kerkplein zijn. De 
verwachtingen waren hoog 
gespannen maar dit was een 
ongekend succes. De jury, 
op instigatie van mystery 
guests, roemt Het Plein voor-
al om hun verse frites die 
zelf geschrapt en gesneden 
wordt, voor hun lekkere verse 

broodjes en salades en voor 
hun Swirl ijs. Ook scoort Het 
Plein hoog de maximale 10 
punten in de categorieën di-
versiteit en kwaliteit. Tevens 
wordt de klantvriendelijk-
heid van Het Plein geroemd, 
zij krijgen daar eveneens 
een 10 uit 10 voor, met voor-
beelden als: “Wilt u er mis-
schien iets bij drinken?”, of: 
“Gaat u maar lekker zitten, 
ik breng het wel even.” “Zo 

komt een gast graag terug”, 
aldus de jury. Tot slot had 
de jury ook nog enkele tips 
die in hun voordeel zouden 
kunnen werken waardoor 
ze wellicht de volgende keer 

nog hoger scoren. Namens 
de Zandvoortse Courant van 
harte gefeliciteerd heren 
met dit klinkende resultaat! 
Jullie zetten Zandvoort op-
nieuw op de kaart.

Yoga lessen voor 
(ex)kankerpatiënten 

Yoga helpt bij het tot rust komen en te ontspannen. Juist 
als je ziek bent (geweest) is het fijn om positief met je li-
chaam bezig te zijn. Daarom wordt voor (ex) patiënten ie-
dere vrijdagochtend van 09.30 tot 10.30 uur yogales gege-
ven bij OOK Zandvoort, Flemingstraat 55. 

Docente Ingeborg Mooiweer 
heeft een specialisatie voor 
yoga voor kankerpatiënten. 
De lessen worden afgestemd 
op uw mogelijkheden. Na af-
loop is er thee en kan er nog 
even nagepraat worden. Er 
zijn yogamatten en kussens 
aanwezig. U wordt geadvi-
seerd gemakkelijk zittende 
kleding te dragen tijdens de 
les.

De in totaal 10 lessen wor-
den in twee periodes van 5 
lessen gegeven. Van vrijdag 
23 november t/m 21 decem-
ber en van 11 januari t/m 8 
februari. In de kerstvakantie 
is er geen les. De kostprijs 
voor 10 lessen bedraagt  
€  50. Inschrijving gaat 
via het cursusbureau van 
Pluspunt, tel. 5740330 of via 
www.pluspuntzandvoort.nl.
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Plaatsing van ingezonden brieven betekent 
niet dat de redactie het met de inhoud eens 
is. De redactie behoudt zich het recht voor om 
ingezonden brieven in te korten en plaatsing 
van brieven te weigeren.

Geachte directie van De Key,

Volgens de dorps-tamtam heeft u ervoor gekozen om de asociale 
Donnerpunten op Zandvoorters los te laten. Onze familie woont 
hier, dat is geen luxe dat is ons bestaansrecht. Daarmee worden 
door Zandvoorters (Eendracht Maakt Macht) gebouwde huur-
woningen aan de sociale woningvoorraad onttrokken en een van 
deze woningen te verhuren aan familie van een makelaar, zonder 
inwonende kinderen die eerder dit jaar al een andere woning van 
De Key heeft gehuurd.
Ik heb uw woonservice-site even gecheckt voor de wachttijd 
voor een eengezinswoning in Zandvoort en dat is gemiddeld 7 jaar. 
Indien bovenstaande werkelijk waar is en u daarmee instemt, 
bent u wat mij betreft ontslagen als directie van een sociale 
woningbouwvereniging.

vriendelijke groet,
L. Clark

Openhaarden en allesbran-
ders zijn een belangrijke 
oorzaak van geuroverlast. 
Ook komen schadelijke stof-
fen vrij zoals bijvoorbeeld 
fijnstof, stikstofoxiden en 
roet. Bij gesloten kachels 
verdwijnt dit naar buiten via 
de schoorsteen. Daar kunnen 
buren weer veel hinder van 
ondervinden. Bij open hout-
kachels of open haarden 
komt een deel van de scha-
delijke stoffen in de woning 
terecht, waar bewoners het 
inademen. Ze kunnen lucht-
wegklachten krijgen, maar 
ook hoofdpijn en geïrriteer-
de ogen. Vooral mensen met 
astma of andere longaandoe-
ningen kunnen last hebben 
van de rook.

De GGD geeft een aantal 
tips om gezondheidsklach-
ten en hinder te voorkomen: 
de capaciteit van de haard 
moet passen bij de te ver-
warmen ruimte. Is de capa-
citeit te groot, dan moet er 

teveel getemperd worden 
en wordt de verbranding on-
vollediger en komen er meer 
schadelijke stoffen vrij. Laat 
de schoorsteen minstens 
eens per jaar vegen door een 
erkende schoorsteenveger. 
Gebruik brandstoffen die 
geschikt zijn voor uw haard 
of kachel. Gebruik droog en 
schoon hout of houtbriket-
ten. Gebruik geen hout dat 
veel hars bevat of behandeld 
hout zoals geverfd hout. 
Gebruik ook geen kunststof, 
oud papier of huishoudelijk 
afval. Ventileer goed tijdens 
stoken in huis. Zet roosters 
open en een raam op een kier. 
Dit voert voldoende zuurstof 
aan voor de verbranding en 
zorgt ervoor dat de verbran-
dingsgassen uit huis worden 
afgevoerd. Stook niet bij mis-
tig of windstil weer. De rook 
blijft dan om het huis hangen 
wat extra hinder veroorzaakt. 
Bespreek met uw buren op 
welke momenten stoken het 
minste hinder veroorzaakt.

GGD komt met tips voor 
stoken in de winter

In het najaar gaat de open haard of de (hout)kachel bij 
veel mensen weer aan. Dat is gezellig, maar de rook kan 
gezondheidsklachten veroorzaken en voor hinder zorgen 
bij bewoners en buren. De GGD geeft tips om overlast te 
voorkomen. 

Samen op school ontbijten (archieffoto)

Sportontbijt op Zandvoortse scholen
Van dinsdag 30 oktober tot en met vrijdag 2 november ontbijten ruim 500.000 kinde-
ren samen op zo’n 2.500 basisscholen in het hele land. Bakkers en supermarkten uit de 
buurt zorgen voor complete ontbijtpakketten met vers brood en divers beleg. De Maria-
school en de Hannie Schaftschool uit Zandvoort zullen ook meedoen aan het nationale 
school(sport)ontbijt. Naast het samen ontbijten leren de kinderen op een leuke manier 
waarom ontbijten en bewegen zo belangrijk is. 

Op vrijdag 2 november zal 
de gemeenschapsruimte in 
de Blauwe Tram (LDC) omge-
toverd worden tot een grote 
ontbijthal waarin gezamen-
lijk wordt ontbeten. De ope-

ning zal om 08.30 uur wor-
den verricht door wethouder 
Gert Toonen en Mjammie, 
de mascotte van bakkerij 
van Vessem & Le Patichou. 
Samen met Mjammie zul-

len de kinderen daarna hun 
eerste boterham zo origineel 
mogelijk beleggen. Voor het 
kind met de mooist versier-
de boterham is er na afloop 
een verrassing. Omdat naast 

een gezond ontbijt bewegen 
minstens zo belangrijk is, 
wordt de ochtend afgesloten 
met een sportief program-
ma. De kinderen zullen daar-
bij voetbaltrucjes leren door 
een echte straatvoetballer, 
kennismaken met de bu-
dosport  en het straathockey 
zal worden geïntroduceerd. 
Kortom een leerzame, maar 
vooral ook gezellige ochtend.  

Het sportontbijt wordt mede 
mogelijk gemaakt door 
Zandvoort Actief, de gemeen-
te Zandvoort, bakkerij van 
Vessem  & le Patichou, dië-
tistenpraktijk Pure & Simple, 
Sportservice Heemstede-
Zandvoort, Kids Avenue, 
Sport-ITT, Versteege wieler-
sport, HEMA, Dansstudio 118, 
Zandvoortse Bazaar, Blokker, 
Intertoys, Kaashuis Tromp, 
Slagerij Horneman en Albert 
Heijn Zandvoort.

Raadslid Bruno Bouberg Wilson verwacht namens de ouderenpartij 
zeer zwaar weer en hijst dus de stormvlag

OPZ stelt vragen over de tekorten en schulden  
Wethouder Financiën Gert Toonen heeft op 15 oktober een 
brief aan de raad gestuurd met de aankondiging van aan-
zienlijk hogere lasten in 2012 dan verwacht. Een dag later 
ontvingen de raadsleden een schrijven van het college dat 
dit neerkomt op een jaarlijkse lastenverzwaring van tus-
sen 0,8 en 1,2 miljoen euro. Tevens werd daarin gemeld dat 
in 2013 en de jaren daarna er op basis van de begroting van 
het Gemeentefonds sprake zal zijn van een negatieve fi-
nanciële ruimte voor gemeenten. Deze informatie is voor 
de Ouderenpartij Zandvoort (OPZ) aanleiding om een aan-
tal vragen aan de Zandvoortse bestuurders te stellen.

Volgens de beide brieven 
van het college zullen de 
kosten veel hoger zijn dan 
de inkomsten voor de ge-
meente; in 2013 loopt het 
verschil op tot 750 miljoen 

euro, in 2014 tot 734 miljoen, 
in 2015 tot 952 miljoen en 
in 2016 iets gunstiger maar 
toch altijd nog tot 839 mil-
joen hoger dan de inkom-
sten. De stresstest van BMC 

wijst uit dat Zandvoort op 
verschillende terreinen veel 
meer uitgeeft dan omlig-
gende gemeenten. Aan 
Algemeen bestuur circa  
€ 1,4 miljoen, aan openba-
re orde en veiligheid circa 
600.000 euro (aan brand-
weer en rampenbestrijding); 
voor onderhoud aan wegen, 
straten en pleinen circa 1,2 
miljoen en aan Ruimtelijke 
ordening en volkshuisves-
ting 1,3 miljoen euro meer 
dan die gemeenten.

Stresstest
Verder constateert OPZ dat 
de stresstest bevestigt dat 
Zandvoort een erg hoge 
schuld heeft en dat het cre-
eren van budgettaire ruimte 
door het aanpassen van de 
afschrijvingstermijnen niet 
mogelijk is, zodat de als ge-
volg van de rentelast op de 
toekomst gelegde claim al-
leen door het aflossen van 
schulden kan worden ver-
minderd waardoor er bud-
gettaire ruimte kan worden 
geschapen. Tevens is het vol-
gens OPZ zo dat het zeker is 
dat er nog aanzienlijke extra 
lasten zullen voortvloeien 

uit maatregelen die moge-
lijk uit een nieuw kabinet 
komen die de gemeenten in 
Nederland in de komende 
maanden nog zullen gaan 
raken.

Plan van Aanpak 
moet er komen
Dit alles zal een spoedige en 
fundamentele herbezinning 
op de staat van de gemeente 
Zandvoort vereisen, volgens 
OPZ. Dat als gevolg van de 
sinds de opstelling van de 
begroting 2013 opgetre-
den wijzigingen en nadere 
informatie waarschijnlijk 
niet de begroting maar de 
Najaarsnota bepalend zal 
zijn voor beleidsmaatrege-
len die Zandvoort noodge-
dwongen nog voor 2013, en 
daarna, zal moeten nemen 
en dat het op basis van het 
voorgaande gewenst is dat 
er door college en raad spoe-
dig een weg wordt uitgezet 
om tot een gezamenlijke 
strategie en Plan van Aanpak 
te komen. Gezien dit alles 
verneemt OPZ graag de visie 
van het college op de prak-
tische invulling en planning 
van dit traject. 
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Swaluëstraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend-
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in 
de rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burge-
meester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Bur-
gers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit 
genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift 
indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van 
de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD). 

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek 
om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. U 
kunt ook met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening 
digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor 
de precieze voorwaarden.

Mocht de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Indien wel zienswijzen kunnen worden 
ingediend, zal dit bij de publicatie voor de ter inzagenlegging 
van het concept - besluit vermeld worden. In die gevallen kan 
alleen beroep worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden besluiten
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Wilhelminaweg 68, kappen van een boom in achtertuin, 
verzonden 15 oktober 2012, 2012-VV-100.

Bentveld:
- Zandvoortselaan 295, kappen van een boom in voortuin, 
verzonden 15 oktober 2012, 2012-VV-102.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze 
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-

Gemeentelijke publicatie week 43 – 2012

Vergadering college 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 42 en 
de verdere in week 42 door het college genomen besluiten 
zijn in week 43 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij 
de Centrale Balie en op de website.

Schoonmaak GFT-containers
Van 29 oktober t/m 2 december worden de GFT-rolemmers 
schoongemaakt. Dit gebeurt op dezelfde dag als het legen 
van uw rolemmer. Laat uw rolemmer na het legen staan 
totdat de schoonmaakploeg geweest is. Let op: Dit kan ook 
na 17.30 uur zijn. 
 
Verordening begraafplaatsrechten
In de vergadering van 9 oktober 2012 heeft de gemeenteraad 
van Zandvoort de verordening “Begraafplaatsrechten 2012-1” 
vastgesteld. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 
2012 en ligt ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis en 
staat op de website. Op basis van deze verordening worden 
rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats, en 
voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband 
met de begraafplaats.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Boulevard Barnaart 12, plaatsen hekwerk en zes vlaggen-
masten, ingekomen 18 oktober 2012, 2012-VV-116.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-
dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw 
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar 
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, maandag t/m 
donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:  08.30  -  16.00 uur 
Donderdag:  08.30  -  20.00 uur 
Vrijdag:  08.30  -  12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het 
centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover 
u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar 
een vakafdeling verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen 
is de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen 
telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 11.00 uur. 

Op zoek naar werk 
of aanbieden van vacature? 
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 
www.werkeninzandvoort.com. 
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. 

Oomstee 1 wint overtuigend van Westerhout
Vorige week donderdag wist het 1e team van Oomstee een prachtige thuisoverwinning te 
noteren tegen het Haarlemse Westerhout. Kopman Henk v.d. Linden kon zijn tegenstander 
tweemaal verslaan en scoorde maximale punten in een zeer spannende driebandenstrijd.

Een belangrijke ontmoe-
ting waarin keihard werd 
gestreden om de fel be-
geerde winstpunten. Met 

Wit op 8 caramboles bleef  
steken. Een maximale  
winst voor het team dat 
daarmee een belangrijke 
voorsprong opbouwde. 
Ook Jeroen v.d. Bos en Frits 
Minneboo scoorden ieder 
belangrijke wedstrijdpun-
ten en wisten elk één par-
tij met winst af te sluiten.  
De eindstand werd uitein-
delijk 14-7 in het voordeel 
van Oomstee.

tij nog scherper en noteer-
de zijn 14 caramboles in  
precies 14 beurten terwijl 
tegenstander Johan de 

wel gespeeld waarover we 
u volgende week het nodi-
ge zullen melden. De beide 
Oomstee-teams zijn in ie-
der geval hard bezig hun 
persoonlijk en teamgemid-
delde flink op te schroeven 
omdat zij zeker weer zullen 
proberen om deel te nemen 
aan de nacompetitie met 
kans op finaleplaatsen in de 
regionale driebandencom-
petitie.

14 caramboles in 15 beurten 
werd de eerste wedstrijd in 
winst omgezet. V.d. Linden 
scoorde in de tweede par-

Team 2
Voor team Oomstee 2, on-
der andere met kopman 
Louis v.d. Mije in de gele-
deren, was het teleurstel-
lend dat de vorige week 
woensdag te spelen thuis-
wedstrijd niet doorging 
omdat de tegenstander De 
Hoek 1 uit Haarlem op het 
laatste moment afbelde. 
De inhaalwedstrijd is ech-
ter gisteravond, woensdag, 

biljart
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Dorsman Assurantiën
Emotion by Esprit/

Confet'ti B.V. 
Grand Café Restaurant XL
Groenestein & Schouten 

Fin. diensten
Huisartsenpraktijk 

Nieuw Noord 
J. Meijer
La Bonbonnière 
Laurel & Hardy
P. van Kleeff
Pluspunt
Reco Autoschade 

Administratiekantoor 
K. Willemse

Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort 
Bertram & Brood 
Bloemsierkunst Jef 

& Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique 
De Klussenier 

Willem Punt
Dierenkliniek Zandvoort

adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft. 
De adverteerders in de krant van deze week zijn:

Ard Keff voor het derde jaar op rij kampioen

Kelly Steen in actie

Trilogie Ard Keff Kelly Steen succesvol met Oranje onder 17

Europees succes voor Imke van der Aar 

Tijdens de DNRT-races op Circuit Park Zandvoort reed 
Zandvoorter Ard Keff afgelopen weekend op een bekeken 
manier naar de titel in de BMW E30 cup. Daarmee voltooi-
de hij een unieke trilogie, die in 2010 begon. Het afgelopen 
seizoen kwam hij niet echt in de problemen, vooral niet 
omdat de concurrentie meer oog voor elkaar had dan voor 
de kersverse drievoudig kampioen.

Onze plaatsgenote Kelly Steen speelt met het meisjeselftal 
van de KNVB onder 17 deze week kwalificatiewedstrijden 
voor het EK. Tegenstanders zijn Montenegro, Kazachstan 
en Oekraïne. De wedstrijden worden allemaal in Neder-
land, in Meppel, gespeeld. 

Een groep van 7 jeugdtalenten heeft, onder auspiciën van 
de Europese Badminton Union (EBN), een unieke kleine 
badmintontour door Europa gedaan. Een van de talenten 
was de Zandvoortse Imke van der Aar.

Zonder al te veel risico te ne-
men kwam Ard in de kwalifi-
catie tot een tweede starttijd. 
Daarmee stond hij precies 
tussen de twee broers Tobias 
en Joshua Kreuger in. Grote 
concurrent Jeroen van Lierop 
stond in ieder geval achter 
de Zandvoorter. “Als ik een 
goede start heb, ga ik voor de 
winst, is mijn start niet goed, 
dan trek ik mij terug uit de 
strijd met de Kreugers”, kon-

De groep ging eerst naar 
Denemarken voor de Danish 
Junior Cup, half oktober, 
daarna door naar Bulgarije 
om te trainen met het natio-
naal senior en jeugdteam en 
vervolgens naar Slovenië om 
deel te nemen aan de TEM 
Slovenië Junior Cup.

zakte Keff. Van Lierop spinde 
met de hulp van Joshua 
Kreuger in de Tarzanbocht 
bij het ingaan van de derde 
ronde. “Voor mij was dat het 
moment dat ik wist dat ik de 
titel op zak had”, aldus Keff. 
Hij rukte achter Flens op naar 
de derde plaats. Verderop in 
het veld had gelegenheids-
rijder Jan Lammers ruzie met 
een motorkap van zijn BMW, 
die opeens open sprong. 
Uiteindelijk pakte Keff de 
vierde plek en stelde daar-
mee zijn titel veilig, terwijl 
Lammers genoegen moest 
nemen met een plek in de 
middenmoot. 

De tweede race reed Keff 
helemaal op de automati-
sche piloot. Hij kreeg een 
kleun van Van Lierop en was 
daar na afloop een beetje 
ontstemd over, hoewel het 
zijn goede humeur om zijn 
derde titel niet kon verpes-
ten. De nieuwe kampioen liet 
nog even de snelste ronde-
tijd noteren voordat hij als 
zesde over de streep kwam. 
De monteurs van het team 
ontrolden een mooi doek 
waarmee zij hun rijder be-
dankten. Daarna volgde de 
nodige champagne en werd 
de derde titel op waardige 
wijze gevierd.

Ondertussen zijn de eerste 
twee wedstrijden gespeeld. 
Montenegro werd zater-
dag met 15-0 verslonden en 
Kazachstan maandag met 
11-0. Vandaag, donderdag, 
wordt de wedstrijd tegen 
Oekraïne gespeeld. “Ik vind 
het echt zo cool dat ik dit 
mag doen en dat het natuur-
lijk in eigen land is want dan 
kan iedereen die het wil zien 
komen kijken en anders als 
het in het buitenland is niet. 
Dus ik ben blij dat er veel 
publiek komt dat in oranje 
gekleed is”, aldus de dolblije 
jonge doelvrouw. Het eind-
doel is het EK dat in juni 2013 
in het Zwitserse Nyon wordt 
gespeeld.

‘Oostblok’; allemaal spelers 
met een ijzeren conditie en 
met heel veel kracht. Het 
toernooi in Slovenië was een 
hele aparte ervaring, maar 
het niveau was er zeker niet 
minder om. De ‘Dutch Power 
Girls’ hebben voor een sen-
satie gezorgd door al hun 
partijen in het toernooi in 
2 sets te winnen. Imke won 
de dames dubbel finale en 
haalde daardoor haar 1e 
Europese Badminton Unie 
titel binnen.

digde Keff na afloop van de 
kwalificatie aan.

Hij kende wel een goede 
start in de eerste race, maar 
niet goed genoeg om als 
eerste de Tarzanbocht in te 
duiken. De beide Kreugers 
kwamen voorin te liggen, 
met Van Lierop tussen de 
beide broers in, gevolgd door 
Marcel Flens met daar weer 
achter de inmiddels afge-

Imke van der Aar (14) was de 
benjamin van de groep en 
speelde in Denemarken in de 
U17 en in Slovenië in de U19. 
In Denemarken werd echt op 
hoog niveau gespeeld, veel 
geleerd en mooie ervaringen 
opgedaan. In Bulgarije werd 
kennis gemaakt met het 

autosport voetbal

badminton

ZSC - dames winnen eerste zaalwedstrijd
Het handbalteam van ZSC heeft de eerste wedstrijd van de 
zaalcompetitie winnend afgesloten. In de Korver Sporthal 
wonnen de dames van coach Djurre Boukes, in een wed-
strijd waarin doelpunten schaars waren, met 11-9 van het 
Vijfhuizense DSOV.

De eerste helft kenmerkte 
zich door hard verdedigen 
van beide teams. Daar kwam 
voor Zandvoort nog bij dat 
de doelvrouw van DSOV in 
een bloedvorm stak en dat 
doelpuntenkanon Manon 
van Duijn het vizier meer 
op de lat had gericht dan op 
het net. Zandvoort kwam na 
vijf minuten met 0-2 achter 

voorsprong werd niet meer 
uit handen gegeven hoe-
wel de gasten wel regelma-
tig tot één doelpunt terug 
kwamen. Doelvrouw Eline 
Ravensbergen onderscheid-
de zich deze wedstrijd door 
twee strafworpen te elimi-
neren en had daarmee dus 
een belangrijk aandeel in de 
11-9 overwinning van ZSC.

Scores ZSC: Romena Daniëls: 
5; Laura Koning en Lucia v.d. 
Drift ieder 2 en zowel Manon 
van Duijn als Maaike Paap 
konden ieder 1 doelpunt aan-
tekenen.

maar vocht zich een paar 
seconden later weer in de 
wedstrijd. Uiteindelijk ging 
ZSC rusten met een 6-5 voor-
sprong.

Direct na rust hadden onze 
plaatsgenoten een uitste-
kende periode en kwamen 
binnen  tien minuten met 
drie punten voor te staan. De 

handbal

Sea Optiek
Shopping Dinner Night
Sushi Quisine
Toko Bintang
Transportbedrijf 

Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken 

Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart 

Notarissen
Versteege Wielersport
VVV Zandvoort 
Zandvoorts Museum




